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ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 บัดน้ี การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
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นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร                                                

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นนโยบาย สรุปประเด็นส าคัญเพื่อการขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 

1.ภาพรวมการด าเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข “เป็นองค์การหลักด้านสุขภาพ ที่ร่วม
พลังสังคม  เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” โดยมีเป้าหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งที่ผ่านมา กสธ. 
ได้ด าเนินงานให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การแก้ไขปัญหาวิกฤตการ
ทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ โครงการ Happy money 
program และอ่ืนๆ โดยความส าเร็จดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือและ
ความมุ่งม่ันของชาว สธ. ทุกคน อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ กลไก
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ที่กระทรวงสาธารณสุขได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างไร้รอยต่อ โดยค ารับรองการปฏิบัติราชการของปลัด สธ. 
ต่อ รมว.สธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1.1  Human Resource 
Transformation   

 

การปฏิรูปก าลังคนสาธารณสุขของประเทศไทย ในมิติของการผลิต
ก าลังคน และการบริหารก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ฐานข้อมูลก าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
วางแผนและขับเคลื่อนการด าเนินงานทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข ทั้งมิติของการผลิตก าลังคน และการบริหารก าลังคนของ
กระทรวงสาธารณสุข  

1.2  Digital Transformation การปฏิรูประบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบาย ส่วนกลางจะ
เป็นผู้รับผิดชอบการท าระบบสารสนเทศที่เป็นการบูรณาการข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว และการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  

1.3  Primary Care โดยการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster -  
PCC) การด าเนินงาน PCC คุณภาพ ต้องเป็นคลินิกหมอครอบครัวอย่าง
แท้จริง คือ การให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมป้องกันโรค
ระดับปฐมภูมิ ที่มีการด าเนินงานด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการบริหารและการ
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บริการที่ดี มีการประเมินคุณภาพ อาทิ การประเมินคุณภาพ รพสต.ติด
ดาว 5 ดาว 5 ดี เพื่อให้คุณภาพมาตรฐาน เพราะ รพ.สต. คือ หัวใจของ
การบริการระดับปฐมภูมิ พร้อมทั้งบูรณาการการด าเนินงาน 3 ส่วนหลัก 
คือ PCC  พชอ. และ รพ.สต. 

1.4  RDU  
 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นประเด็น
ที่ นายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกลุ่มประเทศ G77 เพ่ือลดการดื้อยา
ต้านจุลชีพ   

1.5  TB  
 

การยุติวัณโรค เป็นภารกิจส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้อง
มุ่งเน้นด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัณโรคหมดไปจากประเทศไทย   

2. ประเด็นมุ่งเน้น และข้อสั่งการ
อ่ืนๆ   
 

การมอบอ านาจลงไปในแต่ละเขตพ้ืนที่มากขึ้น เพราะแต่ละพ้ืนที่มีความ
แตกต่างในเชิงการด าเนินงานและบริบท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จะมุ่งเน้นการมอบอ านาจให้กับเขตสุขภาพ และผู้ตรวจราชการฯ ใน
ประเด็นการบริหารงบประมาณ และการบริหารอัตราก าลัง  
ผู้ตรวจราชการฯ มีหน้าที่ในการติดตามการด าเนินงานของพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดต่างๆ ในเขตสุขภาพ 
และส่วนราชการส่วนกลาง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต้องการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด และ 
พ้ืนที่ต่างๆ ในการรองรับการปฏิรูป และการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
และสอดประสานการด าเนินงาน ระหว่าง ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค เขต
สุขภาพ   
การติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(PA) กับผู้ตรวจราชการฯ ประเด็น 3 ล้านคน 3 ปี เรื่องการเลิกบุหรี่ 
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แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
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ค ารับรองการปฎิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
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การวิเคราะห์องค์กรเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

โดยกระบวนการ SWOT Analysis 
 
          คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผู้มสี่วนได้เสีย ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์  โดยมีผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
 

Strengths Weaknesses 

• ความมุ่งมั่นกําหนดกลยุทธ์พัฒนาของคณะ
ผู้บริหารทุกระดับ 

• มีแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมเกือบทุกสาขา 
• ระบบคุณภาพโรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA 
• เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา / Residency 

Training/สหสาขาวิชาชีพ 
• เป็นสถาบันฝึกของวิทยาลัยบรมราชชนนี 

 

• อัตรากําลังที่ไม่สมดุลกับภาระงาน 
•  ศักยภาพบุคลากรกับภารกิจที่ซับซ้อนใน

ปัจจุบัน 
•  ระบบการธํารงไว้ซึ่งบุคลากร )เจ้าหน้าที่มีความ

ผูกพันต่อองค์กรตํ่า(ระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร 

•  คุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

• โครงสร้าง/พ้ืนท่ีอาคารจัดบริการมีจํากัด 
• ระบบการเงินการคลัง )ขาดสภาพคล่อง(  

Opportunities Threats 

• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง  เน้น
ครอบคลุมทั้ง PP&P , Service , Peple , 
Governance 

• สัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรและเครือข่าย  
• กระแสสร้างสขุภาพที่หลากหลาย 
• เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสื่อสารที่

ก้าวหน้า 
• การไหลบ่าของแรงงานข้ามชาติ 

 

• สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน )ภัยแล้ง /หมอก
ควัน/หนาวจัด( 

• การขยายตัวและพัฒนาศักยภาพของ
โรงพยาบาลเอกชน/มหาวิทยาลัย 

• อัตราการจ่ายคืน UC ตํ่า / การเรียกเก็บยังไม่
ครบถ้วน 

• ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 
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การแปรผลการวิเคราะห์องค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา 

TOWS Matrix and Strategic Option 

Internal Environment 
 
External Environment 

Strengths Weaknesses 

 S1 ความมุ่งมั่นก าหนดกลยุทธ์พฒันาของคณะ
ผู้บริหารทุกระดับ 
S2 มีแพทย์เฉพาะทางครอบคลมุเกือบทุกสาขา 
S3 ระบบคุณภาพโรงพยาบาลผา่นการรับรอง 
HA 
S4 เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  /Residency 
Training/สหสาขาวิชาชีพ 
S5 เป็นสถาบนัฝึกของวิทยาลัยบรมราชชนนี 

W1 อัตราก าลังทีไ่ม่สมดลุกับภาระงาน 
W2 ศักยภาพบุคลากรกับภารกิจที่ซับซ้อน
ในปัจจุบนั 
W3 ระบบการธ ารงไว้ซึ่งบุคลากร

(เจ้าหน้ าที่มีความผูกพนัต่อองค์กรต่ า) 
W4 ระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
W5 คุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
W6 โครงสร้าง/พื้นที่อาคารจัดบริการมี
จ ากัด 
W7 ระบบการเงินการคลัง (ขาดสภาพ
คล่อง)  

opportunities S-O Strategics Option W-O Strategics Option 

O 1 นโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับกระทรวง  เน้น
ครอบคลุมทั้ง PP&P , Service 
, People , Governance 
O 2 สัมพันธภาพที่ดีกับ
พันธมิตรและเครือข่าย  

O 3 กระแสสร้างสุขภาพที่
หลากหลาย 
O 4 เทคโนโลยีทางการแพทย์
และการสื่อสารที่ก้าวหน้า 
O 5 การไหลบ่าของแรงงานข้าม
ชาติ 

1.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติคนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3.พัฒนาระบบการปูองกันควบคุมโรคและลด
ปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ 
4.พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ (Primary 
Care Cluster) 
5.พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
6.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและการส่งต่อ 

1..พัฒนาการวางแผนก าลังคนของ
โรงพยาบาล 
2.ปลูกฝงัค่านิยม MOPH และสง่เสริมสร้าง
ความผูกพันองค์กร 
3.พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของ
บุคลากร 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 
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opportunities S-O Strategics Option W-O Strategics Option 

 7.พัฒนาการจัดบริการรูปแบบพิเศษ 
8.พัฒนาระบบการให้บริการผูป้วุยนอก   
9.พัฒนาระบบการให้บริการผูป้วุยใน 
10.พัฒนาระบบบริการการผ่าตดั 
11.พัฒนาระบบบริการผู้ปุวยวิกฤต 
12.การพัฒนาระบบบริการการตรวจวินิจฉัย  
13 .พัฒนาระบบการเฝูาระวังสุขภาพบุคลากร  
14 .พัฒนาศักยภาพการผลิตบณัฑิตแพทย์และ
ยกระดับเป็นสถาบนัหลักฝึกอบรมแพทย์ และ
แพทย์ประจ าบา้นทุกสาขาวชิาหลัก 
15 .พัฒนาและยกระดับศูนย์แพทยศาสตร์

ศึกษาชั้นคลินิก 

 

Threats S-T Strategics Option W-T Strategics Option 

T1 สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน
(ภัยแล้ง/หมอกควัน/หนาวจัด)  

T2 การขยายตัวและพัฒนา
ศักยภาพของโรงพยาบาล
เอกชน /มหาวิทยาลัย  
T3 อัตราการจ่ายคืน UC น้อย 
T4 ความเสี่ยงจากการถูก
ฟูองร้อง 
  

1.พัฒนาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร
การเฝูาระวังเตือนภัยและตอบโต้ภัยทางดา้น
สุขภาพ 
2.พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการ
บริการจัดการภาครัฐ 
4.การพัฒนาระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 
 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปีงบประมาณ  2562-2566 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์ความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผู้รับบริการพึงพอใจ  

พันธกิจ (Mission) 

 1.ให้การรักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ปูองกันโรคครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และระดับศูนย์ความ

เชี่ยวชาญ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยความใส่ใจเอ้ืออาทร   ค านึงถึง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน  ประเพณี วัฒนธรรม 

 2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือรับใช้สังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  (PP&P Excellence) 
2. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศ 
( Service Excellence ) 
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
คุณภาพ  ( People Excellence ) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล ( Governance Excellence ) 
 
เป้าประสงค์ (Objective) 

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพปูองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
2.โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน  
3.ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.โรงพยาบาลมีอัตราก าลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน 

5.บุคลากรมสีุขภาพดี มีศักยภาพและท างานอย่างมีความสุข 

6.บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม  ทักษะชีวิต 
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7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ 
8โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

เข็มมุ่ง  2562 

   1. Re-accredit ครั้งที่ 5  ปี  2562 

   2. 2P Safety 

    3. Smart Hospital 

 

ค่านิยมหลัก(Core Value) 

“MOPH”  

M: Mastery เป็นนายตนเอง 

O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P : People centered ใส่ใจประชาชน 

H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์   

ปีงบประมาณ  2562-2566 

เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

PP&P Excellence 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน   

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพปูองกันควบคุม
โรคภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 

1.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
คนไทยทุกกลุ่มวยั )ด้านสุขภาพ( 

1.อัตราส่วนการตายมารดา 
2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 

- PCT สูติกรรม 
-PCT กุมารเวชกรรม  
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กก.Service Plan สาขาสูติ
กรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและตตยิ
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูมิ  

3.ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและ
ส่วนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
5.ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

6.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ12 ปีฟันดีไม่มผีุ )cavity 
free) 
 

-กลุ่มงานทันตกรรม 
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและตตยิ
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

  7.ร้อยละของประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกต ิ
 

-กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน  
บริการปฐมภูม ิ
 

8.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว )Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 9.ร้อยละของอ าเภอที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ)พชอ.(ที่มีคุณภาพ 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

3.พัฒนาระบบการปูองกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้นสุขภาพ  

10. ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
)EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ )SAT) ที่
สามารถปฏบิัติงานได้จริง 
11.อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 
12.อัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดนัโลหิตสงู ได้รับการ
วัดความดันโลหิตทีบ่้าน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 
 
 
 
 
  

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน  
บริการปฐมภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
 
 

2.โรงพยาบาลมีโครงสร้าง
พื้นฐานและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อม 

13.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 
 
 

-กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

Service Excellence 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

5.พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ 
)Primary Care Cluster) 

14.ร้อยละของพื้นที่ ที่มีคลนิิกหมอครอบครัว 
)Primary Care Cluster) ตามมาตรฐาน 
15.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

16.อัตราตายของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง 
17.ร้อยละผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่
เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาท ี
18.ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผา่ตัด
สมองภายใน 90 นาท ี
19.ร้อยละผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไม่
เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน STOKE UNIT 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาโรค
หลอดเลือดสมอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

20. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด
รายใหม่  
 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กลุ่มงานอายุรกรรม 
-กก.Service Plan สาขา
โรคติดต่อ 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน 
บริการปฐมภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

21.โรงพยาบาลผา่นการประเมินการใช้ยาอยา่ง
สมเหตุสมผล . 
22.โรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

อย่างบูรณาการ )AMR) 

-กลุ่มงานเภสชักรรม 
-องค์กรแพทย์ 
-กก. Service Plan สาขา 
RDU 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

23.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน 

-PCT  กุมารเวชกรรม 
กก. Service Plan สาขา
ทารกแรกเกิด 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

24.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ
ต่าง ๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ปุวย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 

-คณะกรรมการ SP  สาขาการ
ดูแลแบบประคับประคอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

25.ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ
ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
กก.Service Plan สาขา
แพทย์แผนไทย 

 

26.ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
27.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

-กลุ่มงานจติเวช 
-กก. Service Plan สาขา
สุขภาพจิต 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

28.อัตราตายผูปุ้วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาอายุ
รกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

29.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทมี Refracture 
Prevention 

-PCT  ออร์โธปิดิกส์ 
-กก. Service Plan สาขาออร์
โธปิดิกส ์

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

30.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปุวย STEMI ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
31.อัตราตายของผู้ปวุยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI   

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
หัวใจ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

32.อัตราผู้ปุวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการ 
ผ่าตัด/เคมีบ าบัด/รังสีรักษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  

-PCT  อายุรกรรม 
-PCT ศัลยกรรม 
-PCT  โสต ศอ นาสิก 
-กก. Service Plan สาขา
มะเร็ง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
 

33.ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาไต 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

34.ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก 
)Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

-PCT  จักษุ 
-กก. Service Plan สาขาตา 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
  

35.อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปวุย
สมองตายต่อจ านวนผู้เสียชวีิตในโรงพยาบาล 
 

-กก. Service Plan สาขาการ
รับบริจาคอวัยวะฯ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

36.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบดัครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนดและได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
)Retenttion Rate( 
37.ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์
ที่ก าหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน )3 month 
remission rate) 

-กลุ่มงานจติเวช 
-กก.Service Plan สาขา
สุขภาพจิตและสารเสพติด 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

38.อัตรา Readmit การเกิดภาวะแทรกซ้อนของ

ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน)Ischemic 

Stroke( ที่ส่งกลบั 

PCT  อายุรกรรม 
กก.Service Plan สาขา
หลอดเลือดสมอง 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

39.ร้อยละของผู้ปุวยบาดเจบ็ทีศ่ีรษะที่ได้รับการ
ผ่าตัดสมอง ส่งกลบัไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล 
Intermediate care 

PCT  ศัลยกรรม 
กก.Service Plan อุบัติเหตุ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

40.ร้อยละผู้ปุวย post operative physical 
therapyที่กลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลที่ส่งกลบั 

PCT  ออร์โธปิดิกส์ 
กก.Service Plan ออร์โธปิ
ดิกส์ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(Service Plan) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

41.ร้อยละของผู้ปุวยในที่มีแผลเรื้อรังได้รับการ
ส่งกลับไปรักษาต่อ Intermediate care  

PCT  ศัลยกรรม 
กก.Service Plan ศัลยกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

42.อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผูปุ้วยโรค
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

-PCT  อายุรกรรม 
-กก. Service Plan สาขาโรค 
COPD 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

43.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมจิัดบริการทันตกรรม
ได้มาตรฐาน 

-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-กลุ่มงานทันตกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก 

หน.กลุ่มภารกิจด้านปฐม
ภูม ิ
-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

44.อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก1 เดือน – 5 ปี -กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
กุมารเวชกรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

45.อัตราการเกิด  Birth Asphyxia -กลุ่มงานสูติกรรม 
-กก. Service Plan สาขาสูติ
กรรม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

7.พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่ง
ต่อ 

46.อัตราการเสียชีวิตของผูปุ้วยวิกฤติฉุกเฉิน)Triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 

-PCT ศัลยกรรม 
-กก. Service Plan สาขา
อุบัติเหตุ 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

3.ประชาชนเข้าถึงบริการและ
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

8.พัฒนาการจัดบริการรูปแบบ
พิเศษ 

47.โรงพยาบาลสามารถด าเนนิการจัดบริการ
รูปแบบพิเศษตามรูปแบบ/เกณฑ์ที่ก าหนด 
-ร้อยละความพึงพอใจผูปุ้วย 
-อัตราการเพิ่มรายรับของบริการรูปแบบพิเศษ 

-องค์กรแพทย์ 
-องค์กรพยาบาล 
-กก. CHC 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

9.พัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้ปุวยนอก   

48.ระยะเวลารอคอย OPD  
49.ร้อยละความพึงพอใจผูปุ้วยนอก 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ปุวยนอก  

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบริการบริการผูปุ้วย
นอก 

10.พัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้ปุวยใน 

50.LOS ในทุกแผนกไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
51.อัตราตายผูปุ้วยในไม่เกินค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ใน รพ.ระดับเดียวกัน 
52.ร้อยละความพึงพอใจผูปุ้วยใน 

กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ปุวยใน 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบริการบริการผูปุ้วยใน 

11.พัฒนาระบบบริการการผ่าตดั 53.ร้อยละผู้ปุวยได้รับการผ่าตดัแบบ One day 
surgery 

กก.ศูนย์การผา่ตัดแบบวัน
เดียวกลับฯ 
กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการห้องพิเศษห้องคลอด
และห้องผ่าตัด 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบริการบริการจัดบริการ
ห้องพิเศษห้องคลอดและ
ห้องผ่าตัด 

12.พัฒนาระบบบริการผู้ปุวย
วิกฤต 

54.อัตราการตายผูปุ้วยในหอผูปุ้วยวิกฤต กก.พัฒนาคุณภาพระบบการ
จัดบริการผู้ปุวยวิกฤติ 

ผู้ช่วย ผอ.ด้านการ
จัดบริการผู้ปุวยวิกฤติ 

13.การพัฒนาระบบบริการการ 55.อัตราการใช้บริการด้านรังสีวทิยา -กลุ่มงานรังสีวิทยา -หน.กลุ่มภารกิจด้าน
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

ตรวจวินิจฉัย  บริการทุติยภูมิและ     
ตติยภูมิ 

People Excellence     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  ( People Excellence ) 

4  โรงพยาบาลมีอัตราก าลัง

บุคลากรเพียงพอ และ

สอดคล้องกับภาระงาน 

14.พัฒนาการวางแผนก าลังคน
ของโรงพยาบาล 

56.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ 
)Retention Rate) 

-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-กก. HRM 

หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 
ผู้ช่วย ผอ.ด้านทรัพยากร
บุคคล 

5.บุ ค ล า ก ร มี สุ ข ภ า พ ดี  มี

ศักยภาพและท างานอย่างมี

ความสุข 

15.ปลูกฝังคา่นิยม MOPH และ
ส่งเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 

57.รพ.มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
)Happy Work Life Index) และ Core Value 
"MOPH" ไปใช ้
 

-กลุ่มงานพฒันาทรัพยากร
บุคลากร 
-กก. HRD 

หน.ด้านพฒันาระบบ
บริการสุขภาพและ
สนับสนนุบริการสุขภาพ 

 58.รพ.มีการน าดัชนีองค์กรที่มีความสุข )Happy 
work place index) ไปใช ้

-กลุ่มงานพฒันาทรัพยากร
บุคลากร 
-กก. HRD 

หน.กลุ่มภารกิจด้านพฒันา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนนุบริการสุขภาพ 

16.พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้
ของบุคลากร 

59.ระดับความส าเร็จ  จัดตั้งหนว่ยวิจัยทางคลินิก 
ศูนย์วิจัยทางคลนิิก )Nakornping Center for 
Clinical Research)  

-กลุ่มงานพฒันาคุณภาพฯ  
-กก.วิจัย  

หน.กลุ่มภารกิจด้านพฒันา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนนุบริการสุขภาพ 

17.พัฒนาระบบการเฝูาระวัง
สุขภาพบุคลากร 

60.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม

ประเมินผล )เบาหวาน ความดนัโลหิต ไขมนั 

-กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
-กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการปฐมภูม ิ
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

 น้ าหนักเกิน( 

61.จ านวนเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลปุวยเปน็วัณโรค

รายใหม่ 

-กลุ่มงาอายุรกรรม 
-กก.วัณโรค 
 
 
 

-หน.กลุ่มภารกิจด้าน
บริการทุติยภูมิและตตยิ
ภูม ิ

6.บัณฑติแพทย์แพทยป์ระจ า
บ้าน บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข มีความรู้ 
คุณธรรม  ทักษะชีวิต 
 

 

18.พัฒนาศักยภาพการผลิต
บัณฑิตแพทย์และยกระดบัเป็น
สถาบนัหลักฝึกอบรมแพทย์ และ
แพทย์ประจ าบา้นทุกสาขาวชิา
หลัก 

62.ระดับความส าเร็จของการเปดิเป็นสถาบันหลัก

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น  

 

-กลุ่มงานศลัยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์ 
-กลุ่มงานวสิัญญีวิทยา 
-กลุ่มงานศลัยกรรม  

หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย ์

63.ร้อยละของนิสิตแพทยท์ี่สามารถสอบผ่าน 

National License ขั้นตอนที่ 2 

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย ์

64.ร้อยละของนิสิตแพทยท์ี่สามารถสอบผ่าน 

National License ขั้นตอนที่ 3 

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย ์

19.พัฒนาและยกระดับศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 

65.ระดับความส าเร็จของการยกระดับเป็นศูนย์
แพทยศาสตร์ฯ ขนาดกลาง  
 
 
 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ หน.กลุ่มภารกิจด้านผลิต
บุคลากรทางการแพทย ์
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

Governance Excellence     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

7.โรงพยาบาลมีระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรคุณภาพ 

20.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
คุณภาพการบริการจัดการภาครฐั 

66.รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หน.กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 

67.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑท์ี่
ไม่ใช่ยา วสัดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

-กลุ่มงานเภสชักรรม 
-กลุ่มงานพสัด ุ
-กลุ่มงานทันตกรรม 

ผช.ผอ.ด้านพัสด ุ

21.การพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

68.รพ.มีระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐาน  กก.การควบคุมภายใน -หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพฒันาระบบบริการ ฯ 

22.พัฒนาคุณภาพหนว่ยงาน
บริการด้านสุขภาพ 

69.โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ มาตราฐาน 2P safety 
70.รพ.ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล )HA) 

-กลุ่มงานพฒันาคุณภาพฯ 
 

หน.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

8.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

23.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ 

71.รพ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 

-กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
-กลุ่มงานการพยาบาล 
-องค์กรแพทย์ 
-กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

-หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพฒันาระบบบริการ ฯ 
-ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

72.ระดับความส าเร็จของการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล 

-กลุ่มงานสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

-หน.กลุ่มภารกิจ 
ด้านพฒันาระบบบริการฯ  
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เปูาประสงค ์ กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มงาน / ฝุาย /

คณะกรรมการ /ทีมน า 
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ควบคุมก ากับ / ติดตาม 

-ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทาง
การเงินเพียงพอที่จะพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

24.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง  

73.อัตราความครบถ้วนของการเรียกเก็บ 
 
 
 
 

-กลุ่มงานการเงิน 
-กลุ่มงานบัญช ี

-หน.กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
-ผช.ผอ.ด้านการเงินและ
บัญช ี

74.คุณภาพบัญชีให้มีผลการประเมิน FAI มากกว่า 
90  

-กลุ่มงานการเงิน 
-กลุ่มงานบัญช ี

-หน.กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
-ผช.ผอ.ด้านการเงินและ
บัญช ี

75.มี EBITDA บวก และ NI บวก 
76.มี ทุนส ารองสุทธิ NWC บวก 
 

-กลุ่มงานการเงิน 
-กลุ่มงานบัญช ี

-หน.กลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 
-ผช.ผอ.ด้านการเงินและ
บัญช ี
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เป้าหมายการพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์  4.0 

ปี 2562-2566 

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (PP&P Excellence) 

 บริการ เปูาหมายการพัฒนาปี 2561-2566 

2562 2563 2564 2565 2566 

เปูาประสงค์  1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดไีด้รับการส่งเสริมสุขภาพปูองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ 
-การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันควบคุมโรค ทุก
กลุ่มวัย  
 

1.น าสารสนเทศมาใช้ใน

การพัฒนางานและบูรณา

การร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2.เพิ่มศักยภาพการ

ให้บริการและสนบัสนนุ

การด าเนินงานของเครือ 

ข่าย  

3.พัฒนาระบบการสื่อสาร

ด้านสุขภาพ )เข้าถึง เข้าใจ 

โต้ตอบซักถาม

แลกเปลี่ยน(  

4.พัฒนากลไกการ

ขับเคลื่อนและเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่

ประชาชน 

- มีระบบงานส่งเสริม

อนามัยแม่และเด็ก วัย

เรียน วัยท างาน วัยสูงอายุ  

และมีการพัฒนางานอยา่ง

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

สภาพปัญหา  

 

 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพและ

ปูองกันโรคครบถ้วนตาม

สภาพปัญหาของพื้นที ่
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 บริการ เปูาหมายการพัฒนาปี 2561-2566 

2562 2563 2564 2565 2566 

5.พัฒนาระบบการสื่อสาร

ดา้นสุขภาพ )เข้าถึง เข้าใจ 

โต้ตอบซักถาแลกเปลี่ยน(  

-Smart EOC 
 

1.ทบทวนโครงสร้าง ICS 

ในระดับอ าเภอ ทุกแห่ง 

และทบทวน ICS  ทุก 

Ward และทุกแผนก ใน

รพ.ให้รับรู้  

2.ส ารวจและจัดหา

ทรัพยากรพร้อมใช้ในการ

ด าเนินการปูองกันการติด

เชื้อและการแพร่กระจาย

เชื้อทั้งในและนอกรพ. เช่น

PPE 

3. มีหอผู้ปุวยติดเชื้อและ

ห้องแยก10 เตียง  

4.ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ 

อุบัติซ้ า  

1.กระตุ้น หนุนเสริม 

เชื่อมโยง ICS ในระดับ

อ าเภอ ทุกแห่ง รวมทั้ง 

ICS  ทุก Ward ในรพ. 

2.ส ารวจและจัดหา

ทรัพยากร ทั้งในและนอก

รพ.  

3. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู ่ 

 

1.กระตุ้น หนุนเสริม 

เชื่อมโยง ICS ในระดับ

อ าเภอ ทุกแห่ง รวมทั้ง 

ICS  ทุก Ward ในรพ. 

2.ส ารวจและจัดหา

ทรัพยากร ทั้งในและนอก

รพ.  

3. ซ้อมแผนรับภัย

ธรรมชาติ น้ าท่วม  

 

1.ประเมินความเข้มแข็ง

ของ ICS ในระดับอ าเภอ 

ทุกแห่ง รวมทั้ง ICS  ทุก 

Ward ในรพ. 

2.ส ารวจและจัด หา

ทรัพยากร ทั้งในและนอก

รพ.  

3. ซ้อมแผนรับภัยพบิัติ 

ตึกถล่ม  

 

1.สนับสนุนสร้างภาคี

เครือข่ายICS และขยายไป

นอกพื้นที่รับผิดชอบรพ.  

2.ส ารวจและจัดหา

ทรัพยากร  

3. ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ 

อุบัติซ้ า  

 

2.โรงพยาบาลมีโครงสร้างพืน้ฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
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 บริการ เปูาหมายการพัฒนาปี 2561-2566 

2562 2563 2564 2565 2566 

-พัฒนา Green & Clean 
Hospital 
 

1.การธ ารงรักษามาตรฐาน

ในการจัดการขยะตาม 

มาตรฐานวิชาการ  

2.ส้วมสาธารณะผา่น

มาตรฐาน HAS 2 แห่ง  

3.ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน

การช่วยประหยัด

พลังงาน/ลดการใช้

พลังงาน  

4. ปรับปรุงสวนหย่อมใน

โรงพยาบาล  / สวน

แนวดิ่ง ในหอผู้ปุวย  

1.การธ ารงรักษามาตรฐาน

ในการจัดการขยะตาม 

มาตรฐานวิชาการ  

2.ส้วมสาธารณะผา่น

มาตรฐาน HAS 3 แห่ง  

3.สร้างโรงไฟฟาูย่อย ลด

ค่าใช้จ่ายดา้นพลังงาน

ไฟฟูา  

 

 

1.ส้วมสาธารณะทุกแห่งใน 

รพ.ผ่านมาตรฐาน HAS  

2.ก าจัดขยะติดเชื้อได้

ภายในโรงพยาบาล ไม่มี

การเคลื่อนย้ายออกจาก

โรงพยาบาล  

 

 

โรงพยาบาลผ่านการ

ประเมิน GREEN & 

CLEAN  Hospital  

ทุกระบบงาน  

 

 

โรงพยาบาลผ่านการ

ประเมิน GREEN & 

CLEAN Hospital  

ทุกระบบงาน  
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2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือให้บริการที่เป็นเลศิ 

เปูาหมาย เปูาหมายการพัฒนา 

2562 2563 2564 2565 2566 

 3. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
-Excellence Center 

อุบัติเหตุ )พัฒนาศนูย์

ความเชี่ยวชาญระดบัสูง

ด้านอุบัติเหตุ( 

 

1. ให้การรักษาตาม ATLS 
ได้ ผ่าตัดบาดเจ็บที่
ซับซ้อนได้ตลอดเวลา 
2. มี  Training program: 
General surgery/ 
Trauma 
3. Angiographic 
embolization 
4. ICP monitoring 
5. มีการจัดการข้อมูล
ข่าวสารการปูองกนัอุบัติ 
ผ่านหนว่ยงาน TEA UNIT   

- มี หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ
Training program: -
Neurosurgery/ Neuro 
trauma 
เปิดหอผู้ปุวยศัลยกรรม
หลอดเลือด  และ
ศัลยกรรมทรวงอก  32  
เตียง 

-Micro vascular 

anastomosis 

-Burn Unit 8 เตียง  

- เปิดหอผู้ปุวยศัลยศาสตร์

อุบัติเหตุ 32  เตียง  

 

 

มี Research ด้าน 
Traumatic brain injury 
อย่างสม่ าเสมอ  
 

 

Excellence Center 

อุบัติเหตุ  ระดับ 1+ 

 

-Excellence Center 

สาขาหัวใจและหลอดเลือด 

)พัฒนาศูนย์ความ

เชี่ยวชาญระดับสูงด้าน

โรคหัวใจ( 

 

1.ขยายบริการ เพิ่มเตียงที่ 

CCU เป็น 10 เตียง  

2. เตรียมการเพื่อขอเปิด 

ward หัวใจเด็ก PCCU  8 

เตียง โดยวางแผนดา้น

อัตราก าลัง ด้านสถานที่ 

1.ขยายการผา่ตัดหัวใจ

แบบเปิด  

 ) Open heart) ด้วยการ

เปิดห้องผ่าตัดหัวใจเพิ่ม  

และขยายward ICU 

CVT จาก 2 เตียง เป็น 8 

1.เขียนโครงการจัดเตรียม

และวางแผนอัตราก าลัง

สถานที่ วสัดุ ครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์การแพทย์เปิดหอ

ผู้ปุวย CCU 2  จ านวน 8 

เตียงและเปิดห้อง cath 

1. ด าเนนิการเปิด CCU2 

จ านวน 8 เตียง และ  ห้อง 

cath lab 2 ชนิด 

biplane 

2. เขียนโครงการเปิดหอ

ผู้ปุวยสามัญอายุรกรรม

1.เปิดหอผู้ปุวยสามัญ 

CVT 

2. เปิดหอผู้ปุวยสามัญ 

อายุรกรรมโรคหัวใจ  

3. เปิด OPD ผู้ปุวย

โรคหัวใจทั้งของ 
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ด้านวสัดุ ครุภัณฑ์ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ทาง

การแพทย์  

 

 

เตียง  

2. ด าเนนิการเปิดward 

หัวใจเด็ก PCCU 8 เตียง  

 

 

lab ชนิด biplane  1 

ห้อง  

ขอสนับสนุนอาคาร 

ส าหรับเปิด CCU2 และ 

cath lab2  ศูนย์โรคหัวใจ  

14 ชั้น  

โรคหัวใจ  

3. เปิด cardiac 

rehabilitation center 

 

 

อายุรกรรม และศัลยกรรม  

 

 

-Excellence Center 

สาขามะเร็ง)พฒันาศูนย์

ความเชี่ยวชาญระดบัสูง

ด้านโรคมะเร็ง( 

 

-บุคลากรมีความพร้อมใน
การเปิดใหบ้ริการ รักษา
โรคมะเร็งทั้งเคมีบ าบดั
และรังสีรักษา 
 1.อายุรแพทย์สาขามะเร็ง 
1 คน  
2. พัฒนาศักยภาพแพทย์
เฉพาะทางด้านมะเร็ง  
-สาขา หู คอ จมูก  
-สาขาศัลยกรรม  
3.เภสัชกรอรมเฉพาะทาง 
4 เดือน  1 คน  
4.พยาบาลวิชาชีพ
หลักสูตรเฉพาะทางด้าน

1.เปิดหอผูป้่วยในจ านวน 

60 เตียง )หญิง 30 เตียง 

ชาย 30 เตียง(                   

2.เปิดใหบ้ริการ 
ให้บริการเคมีบ าบัด และ
รังสีรักษาครบวงจร  
 1.พัฒนาการให้ยาเคมี
บ าบดัให้ทุก ระบบ ทุก
สูตรในโรงพยาบาลนคร
พิงค์  
2.ขยายสูตรยาเคมีบ าบัด
ไปให้ยาเคมีบ าบัดที่
โรงพยาบาลสันก าแพง 

1.บริการการผา่ตัดมะเร็ง

ได้ทุกชนิด 

2.รับส่งต่อผูปุ้วยที่มี

ภาวะแทรกซ้อนจาก

โรงพยาบาลระดับ Sและ 

M ที่ดูแล ไม่ได ้ 

3.ท างานเป็นระบบ

เครือข่ายการให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยทางรังส ี

4.มีการฝึกอบรมความรู้

ทางรังสีให้แก่บุคคลากร

ทางดา้นสาธารณสุขใน

1.ให้ยาเคมีบ าบัดและ/

หรือรังสีรักษาได้ในทุก

ระบบอวัยวะ  

2.พัฒนาวชิาวชิาการผลิต

บุคลากรเฉพาะทางให้ยา

เคมีบ าบัดหลักสูตร 10 วัน 

 

 

1. ให้ยาเคมีบ าบัดและ/

หรือรังสีรักษาได้ในทุก

ระบบอวัยวะ  

2.พัฒนาวชิาวชิาการผลิต

บุคลากรเฉพาะทางดา้น

มะเร็งหลักสูตร 4 เดือน   
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มะเร็ง 4 เดือน 2 คน  
5.พยาบาลวิชาชีพ
หลักสูตรการให้ยาเคมี
บ าบดั 10 วัน 5 คน  
6.พยาบาลวิชาชีพ
หลักสูตรเฉพาะทางด้าน
รังสีรักษา 4 เดือน 1 คน  
 

 

3.เพิ่มอายุรแพทย์เฉพาะ
ทางดา้นมะเร็ง 
 
4.พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนความรู้ด้านมะเร็ง
แก่แพทย์ 
5.การตรวจวินิจฉัยทาง
รังสีขั้นสูงร่วมกับงานรังสี
ร่วมรักษา 
6.ท างานเป็นระบบ
เครือข่ายการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยและข้อมูล
ทางรังส ี
3.เปิดให้บริการรังสีรักษา  

1.ท างานเป็นระบบ
เครือข่ายการให้บริการ
ตรวจวินิจฉัยทางรังส ี
2.มีการฝึกอบรมความรู้
ทางรังสีให้แก่บุคคลากร
ทางดา้นสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลนครพิงค์และ

โรงพยาบาลนครพิงค์และ

โรงพยาบาลชุมชน  
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โรงพยาบาลชุมชน  
 

-Excellence Center 
สาขาทารกแรกเกิด 
)พัฒนาศูนย์ความ
เชี่ยวชาญระดับสูงด้าน
ทารกแรกเกิด(  
 

1.เพิ่มจ านวนเตียง NICU 
อีก 2 เตียง เป็น 15 เตียง  
2.เปิดพื้นที่ดูแลเฉพาะ 
)หอผู้ปุวย( ผูปุ้วย sick 
newborn 8 เตียง  
3.OAE Screening 
4.Bedside US head  
5.Bedside EEG 

1.เพิ่มจ านวนเตียง NICU 
อีก 1 เตียง เป็น 16 เตียง  
2.NB surgery   
   
 
 

1.Palliative shunt in 
Congenital Heart 
Disease 
2.สามารถให้บริการ Nitric 
oxide  
 
 

สามารถให้บริการทารก
แรกเกิดได้ครบวงจร  
 
 

สามารถให้บริการทารก
แรกเกิดได้ครบวงจร  
   
 
 

Primary Care Cluster
)พัฒนา PCC( 
 

1.เปิดด าเนนิการศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง
เชียงใหม่ 2 )เจ็ดยอด  
แม่เหียะ ปุาแดด( 
2.จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ
การเร่ิมเปิดด าเนินการ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนขอน
ตาล 

เปิดด าเนินการศูนย์
สุขภาพชุมชน  
ขอนตาล 
เต็มรูปแบบ  
 
 

เปิดด าเนิน การศูนย์สุข 
ภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่ 
3 )สุเทพ(  
 
 

เปิดด าเนิน การศูนย์สุข 
ภาพชุมชน แม่แรม ดอน
แก้ว โปุงแยง 
 

 
 

พัฒนา Intermediate 
care 

-ขยายบริการไปสู่กลุ่มโรค
ใหม่ให้ครอบคลุม  
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 

-รพ.ระดับ M, F สามารถ
ดูแลผู้ปุวยได้ทุกกลุ่มโรค  
-มีระบบสารสนเทศที่
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เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล  
 
 

สามารถน าไปวิเคราะห์
เพื่อการพัฒนางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนา CHC  
  

1.ปรับ CHC เป็น SMC 
2. WARD SMC 1 WARD  
10 ห้อง 
3.GI Endoscopy 
4.OR 

1.WARD SMC 1 WARD  
10 ห้อง เต็มรูปแบบทุก
แผนก 
2.Ultrasound  CT 
 

1.WARD  SMC 2 WARD  
20 ห้อง เต็มรูปแบบทุก
แผนก 
2.ผลประกอบการเพิ่ม 
10% 

1.WARD  SMC 2 WARD  
20 ห้อง เต็มรูปแบบทุก
แผนก 
2.ผลประกอบการเพิ่ม 
20% 

 

พัฒนาระบบบริการห้อง
พิเศษ 

1.ปรับเตียงห้องพิเศษให้
เป็นเตียงไฟฟาู  ร้อยละ 
100   
2.ปรับปรุงห้องพิเศษ   
ผู้ปุวยทั่วไป 25 ห้อง 

ปรับปรุงห้องพิเศษ  ผู้ปวุย
ทั่วไป 25 ห้อง  
   
 
 

ปรับปรุงห้องพิเศษ  ผู้ปวุย
ทั่วไป 25 ห้อง  
 
 

ปรับปรุงห้องพิเศษ  ผู้ปวุย
ทั่วไป ร้อยละ 100  
 
 

 
 

พัฒนา IPD  1.มีระบบ Feedback ให้
แต่ละ PCT หาแนวทางใน
การลด LOS  
2.วิเคราะห ์unit cost ใน
การรักษาพยาบาลโรค
ที่มาบ่อย/โรคที่มีค่าใช้จา่ย
สูง  อย่างน้อย2 โรคต่อ 

-เพิ่มอัตราก าลังของ
พยาบาลเพื่อเตรียมรองรับ
การขยายเตียง  
-ขอตึกผู้ปุวยใน200 เตียง? 
 

  เพิ่มจ านวนเตียงผู้ปวุยใน 
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PCT เพื่อเพิ่มรายรับ/ลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลในทุกสิทธ์
การรักษา  
3.วิเคราะห์และ monitor 
อัตราการเสียชีวิตในโรคที่
มีอัตราการเสียชีวิตสูง 
PCT ละ1-2 โรค 
4.ปรับปรุงระบบเรียกเก็บ
ให้เป็นปัจจุบนั ทันเวลา  
5.Implement ระบบ 
scan ผู้ปุวยในทั้งระบบ 
6. ศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบเวชระเบียน
ผู้ปุวยในแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(EMR:electronic 
medical record)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา ICU  -ท าแผนขยาย ICU เด็ก
เพิ่ม 8 เตียง 
 - เพิ่มจ านวนเตียง ICU 

    
 

ขยาย ICU เป็น  120  
เตียง 
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ในรพช.ในการให้บริการให้
ครบจ านวน)สนัปาุตอง,
ฝาง, นครพิงค์ ,จอมทอง ( 
 -  โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในการส่ง
พยาบาลเรียนหลักสูตร
เฉพาะทาง 4 เดือนปีละ13
คน)โรงละ 1 คน/ปี/หอ
ผู้ปุวย( 

พัฒนา OPD  -Smart OPD ใช้ระบบ
paper lasses 
-ระบบคิวOn line ผ่าน 
Smart  phone 
-OPD  ปกส.  
-Best Transfer  Service  
-Nice OPD Service 
 

    

พัฒนางานเฉพาะทาง 
- ทันตกรรมเด็ก 
 
 

-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
เด็กที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่จัดอยู่ในกลุ่ม

พัฒนาศักยภาพการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปากเด็ก
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่
จัดอยู่ในกลุ่มผู้ปุวยตาม

ให้การดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปากเด็กที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนที่จัดอยู่ใน
กลุ่มผู้ปุวยตามการ
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-พัฒนางานเฉพาะทาง 
ทันตกรรมผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปุวยตามการประเมิน
สุขภาพร่างกายของ
สมาคมวิสัญญีแพทย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา )ASA) ได้ใน
ระดับ 1-2 ข้ึนไป ด้วยการ
ปรับพฤติกรรมโดยการใช้
ยา )General anesthesia 
และ Moderate 
sedation)  
-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลเด็กปากแหว่งเพดาน
โหว่  
 
-พัฒนาศักยภาพทนัต
แพทย์/ผู้ชว่ยฯในงานดา้น
ทันตกรรมผู้สูงอายุและ
งานทีส่นบัสนุน 
-มีการให้บริการผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ 
-มียูนิตส าหรับผู้สูงอายุ 
-มีอุปกรณ์สนับสนุนการ

การประเมินสุขภาพ
ร่างกายของสมาคมวสิัญญี
แพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา 
)ASA) ได้ในระดับ 2 ข้ึนไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาเป็นศนูย์เชี่ยวชาญ
ด้านผูสู้งอายุ ระดับ 2 
 
 
 
 
 
 

ประเมินสุขภาพรา่งกาย
ของสมาคมวิสัญญีแพทย์
แห่งสหรัฐอเมริกา )ASA) 
ได้ในระดบั 2 ข้ึนไป  
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-พัฒนางานเฉพาะทาง 
ทันตกรรมรากเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมทันตแพทย์
ประจ าบ้าน  
 
 

ให้บริการผู้สูงอาย ุ
-มีการปรับโครงสรา้งให้
เหมาะสม  
 
-เปิดให้บริการงานทนัต 
กรรมรากเทียม 
-พัฒนาศักยภาพทนัต
แพทย์ในงานทนัตกรรม
รากเทียม 
-จัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ส าหรับงานทนัต 
กรรมรากเทียม 
-เพิ่ม/พัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยทนัตแพทย์ในงาน
ทันตกรรมรากเทียม 
 
1. สถาบันเครือข่ายหลัก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ของทันตแพทย์  
2.สถาบันร่วมผลิตทนัต
แพทย์  

 
 
 
 
พัฒนาศักยภาพทนัต
แพทย์ในงานทนัตกรรม
รากเทียม 
เพิ่ม/พัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยทนัตแพทย์ในงาน
ทันตกรรมรากเทียม 
 
 
 
 
 
 
สามารถให้บริการงาน
เฉพาะทางด้านศัลยกรรม
ช่องปาก ขากรรไกรและ
ใบหน้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

 
 
 
 
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการงานเฉพาะ
ทางดา้นศัลยกรรมช่อง
ปาก ขากรรไกรและ
ใบหน้า )ทพ.Maxilloจบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัฝึกอบรมทันต
แพทย์ประจ าบา้นสาขา 
ทันตกรรมทั่วไป )Super 
GP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัฝึกอบรมทันต
แพทย์ประจ าบา้นสาขาทนั
ตกรรมเด็ก  
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-พัฒนาศักยภาพด้านรังสี
วิทยา  
 
 
 
-พัฒนาศักยภาพด้าน
เภสัชกรรม  
 

 
 
 
 
 
1.การตรวจวินิจฉัยขัน้สูง
ของระบบหัวใจ หลอด
เลือดและระบบประสาท 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์  
 
 

ให้บริการเด็กที่ซับซ้อน
)ทพ.Maxilloและทนัต
แพทย์เฉพาะทางเด็กจบ
การศึกษา 1 คน ปลายป(ี  
 
1.พัฒนาความรู้ของรังสี
แพทย์ในการตรวจวินิจฉัย  
ด้วยเครื่อง MRI  
2.ศูนย์ข้อมูลภาพทางรังสี
ของจังหวัดเชียงใหม ่ 
ระบบจัดยาอัตโนมัติ
)Robot)งานบริการผู้ปุวย
นอก 

การศึกษาอีก 1 คน 
ปลายปี( 
-มีหอผู้ปุวยทันตกรรม  
 
 
1.พัฒนาการตรวจวนิิจฉัย
ทางรังสีเปน็ระบบดิจิตอล
ทั้งหมด  
 
 
จัดสร้างอาคารเภสัชกรรม 
5 ชั้น ส าหรับเตรียมยาให้
ทุกแผนก 

 
 
 
 
 
1.พัฒนาการตรวจวนิิจฉัย
ของมะเร็งเต้านมด้วยการ
ตรวจชิ้นเนื้อ  
 

 
 
 
 
 
1.พัฒนาการบริการรังสี
ร่วมรักษา )Intervention 
radiology(  
   
 

พัฒนาระบบวิจัย  1.มีหน่วยวิจัยทางคลนิิก 
ศูนย์วิจัยทางคลนิิกนคร
พิงค์  
2. มีการท าวิจยัไมน่้อย
กว่า50 เร่ือง งานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

1. เป็นแหล่งฐานข้อมูล
ทางการแพทย์ Medical  
e-journals มีระบบเก็บ
ข้อมูลที่ปลอดภัย  
2. มีระบบออนไลน์ในการ
น าสง่เอกสารเพื่อพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
3.มีระบบบริหารจัดการให้

1.มีระบบส่งเสริมและ
สนับสนนุนักวิจัยน า
ผลงานไปเผยแพร่ระดบั
นานาชาต ิ
2. มีการเตรียมความ
พร้อมในการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล
ของ SIDCER หรือ 

1.วารสารโรงพยาบาลนคร
พิงค์ผ่านมาตรฐาน Thai 
Journal Citation Index 
: TCI  
2. ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลของ 
SIDCER หรือ NECAST 
หรือ SIDCER-NECAST 

การพิจารณาและรับรอง
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ 
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 วารสารออกตรงตามเวลา
ที่ก าหนดตามเกณฑ์
มาตรฐาน TCI 

NECAST หรือ SIDCER-
NECAST 
 

Accreditation 

พัฒนาบริการระดบัทุติย
ภูมิ ตติยภูมิ 

     

พัฒนา Quality 
Assurance(QA) 

1. เกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 2 P 
Safety 
2. รพ.ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA 
คร้ังที่ 5  
3. เกิดการเชื่อมโยงและ
ต่อยอดการด าเนินการ
ตามมาตรฐานฉบบัเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี เปน็
มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบบัที่4 

1. มีการบริหารจัดการ
อุบัติการณ์ทาง Clinical-
Non Clinical อย่างเป็น
ระบบ  
2. ระบบมาตรฐาน AHA 
ถูกน าลงสู่การปฏิบัต ิ 
3. น ามาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพฉบับที่ 4 มาใช้ใน
ทุกหน่วยงาน  
 
 

1. มีความพร้อมเพื่อขอ
ประเมินการรับรอง AHA 
 

1 รพ.ผ่านรองรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน AHA 
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เปูาประสงค์  4  โรงพยาบาลมีอัตราก าลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน 

Manpower 

management 

-มีอัตราการคงอยู่ของ

บุคลากรมากกว่า ร้อยละ 

90 

 

 

  

 

 

 

5 บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและท างานอย่างมีความสุข 

Smart Health Personal 
(MOPH)  
- Engagement 
 
 
 
-Talent Management 
Knowledge 
Management 
 

 
 
-บุคลากรทุกระดับได้รับ
การเพิ่มศักยภาพในด้าน
พฤติกรรมบริการ /  
 
-บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเตรียมสู่การ
เป็นผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Healthy Hospital 
เป้าหมายการพัฒนา 
บุคลากรมีสุขภาพกายและ

1.การเฝูาระวังสุขภาพ
บุคลากร  
  1.1 การตรวจสุขภาพ

  1.การเฝูาระวังสุขภาพ

บุคลากร  

 1.1 การตรวจสุขภาพ

1.การเฝูาระวังสุขภาพ

บุคลากร  

 1.1 การตรวจสุขภาพ

1.การเฝูาระวังสุขภาพ

บุคลากร  

 1.1 การตรวจสุขภาพ
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จิตที่ด ี
 

เจ้าหน้าที ่ 
-เพิ่มเปูาหมายตรวจ
สุขภาพก่อนเข้างาน (90 
%) 
 -ตรวจสุขภาพประจ าปี 
(85%) 
 -ตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยงในการท างาน  
- ตรวจสมรรถภาพการได้
ยิน (70%) 
- ตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น (70%) 
- ตรวจสมรรถภาพปอด 
(85%) 
 1.2 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย(Fit 
for Work) 50% 
2.การเฝูาระวัง
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบุคลากร  
   2.1 โครงการประเมิน

เจ้าหน้าที ่ 

 -เพิ่มเปูาหมายตรวจ

สุขภาพก่อนเข้างาน 

(95%) 

 -ตรวจสุขภาพประจ าปี

(90%) 

 -ตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยงในการท างาน  

 - ตรวจสมรรถภาพการได้

ยิน (80%) 

- ตรวจสมรรถภาพการ

มองเห็น (80%) 

 - ตรวจสมรรถภาพปอด 

(90%) 

 1.2 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย(Fit 

for Work) 60% 

 
2.การเฝูาระวัง

เจ้าหน้าที ่

 -เพิ่มเปูาหมายตรวจ

สุขภาพก่อนเข้างาน 

(95%) 

-ตรวจสุขภาพประจ าปี  

(95%) 

 -ตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยงในการท างาน  

- ตรวจสมรรถภาพการได้

ยิน (90%) 

 - ตรวจสมรรถภาพการ

มองเห็น (90%) 

- ตรวจสมรรถภาพ

ปอด (95%)  

1.2 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย(Fit 

for Work) 70% 

 

เจ้าหน้าที ่ 

 -เพิ่มเปูาหมายตรวจ

สุขภาพก่อนเข้างาน 

(100%)  

 -ตรวจสุขภาพประจ าปี 

(100%) 

 -ตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยงในการท างาน  

 - ตรวจสมรรถภาพการได้

ยิน (100%) 

 - ตรวจสมรรถภาพการ

มองเห็น (100%) 

- ตรวจสมรรถภาพ

ปอด (100%)  

1.2 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย(Fit 

for Work) 80% 
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ความเสี่ยงในการท างาน
ของบุคลากร ตาม
มาตรฐานการจัดการอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัย มอก. 18001 
)ทุกหน่วยงานมีผลการ
ประเมิน  
ความเสี่ยงในการท างาน(  
   2.2 การตรวจประเมิน
ภาพแวดล้อมในการ
ท างานใน  
โรงพยาบาลนครพิงค์และ
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
(ทุกหน่วยงาน(  
3.การติดตามภาวะสุขภาพ
เจ้าหน้าที ่ 
 3.1 คลินิกสุขภาพ
เจ้าหน้าที่  
 - ติดตามเจ้าหนา้ที่กลุ่ม
เสี่ยง (85%) 
   3.2 โครงการ/กิจกรรม

สภาพแวดล้อมในการ

ท างานของบุคลากร  

   2.1 โครงการประเมิน

ความเสี่ยงในการท างาน

ของบุคลากร ตาม

มาตรฐานการจัดการอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก. 18001 

)ทุกหน่วยงานมีผลการ

ประเมิน  

ความเสี่ยงในการท างาน(  

   2.2 การตรวจประเมิส

ภาพแวดล้อมในการ

ท างานใน  

โรงพยาบาลนครพิงค์และ

เครือข่ายบริการสุขภาพ  

)ทุกหน่วยงาน(  

 

2.การเฝูาระวัง

สภาพแวดล้อมในการ

ท างานของบุคลากร  

   2.1 โครงการประเมิน

ความเสี่ยงในการท างาน

ของบุคลากร ตาม

มาตรฐานการจัดการอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก. 18001 

)ทุกหน่วยงานมีผลการ

ประเมิน  

ความเสี่ยงในการท างาน(  

   2.2 การตรวจประเมิส

ภาพแวดล้อมในการ

ท างานใน  

โรงพยาบาลนครพิงค์และ

เครือข่ายบริการสุขภาพ  

)ทุกหน่วยงาน(  

2.การเฝูาระวัง

สภาพแวดล้อมในการ

ท างานของบุคลากร  

   2.1 โครงการประเมิน

ความเสี่ยงในการท างาน

ของบุคลากร ตาม

มาตรฐานการจัดการอาชี

วอนามัยและความ

ปลอดภัย มอก. 18001 

)ทุกหน่วยงานมีผลการ

ประเมนิ  

ความเสี่ยงในการท างาน(  

   2.2 การตรวจประเมิส

ภาพแวดล้อมในการ

ท างานใน  

โรงพยาบาลนครพิงค์และ

เครือข่ายบริการสุขภาพ  

)ทุกหน่วยงาน(  
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เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ
ของคน ประสิทธผิลของ
งาน  
   - โครงการนครพิงค์รักษ์
สุขภาพ (50 %) 
   - โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ Fit for 
Work  (50%) 
        
  - โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการ
ท างานของบุคลากร (50 
%)  

3.การติดตามภาวะสุขภาพ

เจ้าหน้าที ่ 

 3.1 คลินิกสุขภาพ

เจ้าหน้าที่  

- ติดตามเจ้าหนา้ที่กลุ่ม

เสี่ยง (90%) 

   3.2 โครงการ/กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้และ

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ

ของคน  ประสิทธผิลของ

งาน  

     - โครงการนครพิงค์

รักษ์สุขภาพ (60 %) 

     - โครงการออกก าลัง

กายเพื่อสุขภาพ Fit for 

Work  (60 %) 

    - โครงการเสริมสร้าง

 

3.การติดตามภาวะสุขภาพ

เจ้าหน้าที ่ 

   3.1 คลินิกสุขภาพ

เจ้าหน้าที่  

- ติดตามเจ้าหนา้ที่กลุ่ม

เสี่ยง (90%) 

   3.2 โครงการ/กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้และ

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ

ของคน  ประสิทธผิลของ

งาน  

      - โครงการนครพิงค์

รักษ์สุขภาพ (70 %) 

      - โครงการออกก าลัง

กายเพื่อสุขภาพ Fit for 

Work  

 

3.การติดตามภาวะสุขภาพ

เจ้าหน้าที ่ 

   3.1 คลินิกสุขภาพ

เจ้าหน้าที่  

- ติดตามเจ้าหนา้ที่กลุ่ม

เสี่ยง (95%) 

   3.2 โครงการ/กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้และ

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง เพื่อประสิทธิ ภาพ

ของคน     ประสิทธผิล

ของงาน  

         - โครงการนคร

พิงค์รักษ์สุขภาพ (80%) 

         - โครงการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ Fit 

for Work  
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2562 2563 2564 2565 2566 

ความปลอดภัยในการ

ท างานของ  

บุคลากร (60 %)  

 

  (70 %) 

     - โครงการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยในการ

ท างานของ  

บุคลากร (70 %) 

 (80 %) 

         - โครงการ

เสริมสร้างความปลอดภัย

ในการท างานของ  

บุคลากร (80 %)  

 

6.บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ คุณธรรม  ทักษะชีวิต 

การผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ 

1.ด าเนนิการขอเปิดเป็น

สถาบนัหลักฝึกอบรม

แพทย์ประจ าบา้น เพิ่มอีก 

1 สาขา 

2.รับนสิิตแพทย์จาก             

ม.พะเยา จ านวน 32 คน

ปรับเป็นศนูย์

แพทยศาสตร์ฯ  

ขนาดกลาง  

3.สนับสนุนนักวิชาการเข้า

อบรมผู้ช่วยการจัดการ

1.พัฒนาอาจารย์แพทย์ให้

มีความรู้และทักษะด้าน

แพทยศาสตรศึกษา โดย 

-อาจารย์แพทย์ในสาขา

หลักของทุกสาขาผ่านการ

อบรมหลักสูตรมาตรฐาน

ด้านแพทยศาสตรศึกษา

อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 

-สนับสนนุให้มีอาจารย์

แพทย์ที่ผ่านหลักสูตร

แพทยศาสตรศึกษาระดับ

1.เป็นสถาบนัหลัก

ฝึกอบรมแพทย์ และ

แพทย์ประจ าบา้นทุก

สาขาวชิาหลัก 

 

1.เป็นสถาบนัฝึกอบรม

ห้องปฏิบัติ การเสมือนจริง 

ระดับภูมิภาค    

 

 

1.พัฒนาอาจารย์แพทย์ให้

ได้รับการอบรมหลักสูตร

แพทยศาสตรศึกษาครบ

ทุกสาขา 

2.พัฒนาบุคลากรช่วยสอน

ให้ผ่านการอบรมความรู้

แพทยศาสตรศึกษา

ส าหรับนักวชิาการครบ 

100% 
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บริการ เปูาหมายการพัฒนา 

2562 2563 2564 2565 2566 

เรียนการสอนอาจารย์

แพทย์ 

 

 

นานาชาติดา้น

แพทยศาสตรศึกษาอยา่ง

น้อย 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        51



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล ( Governance Excellence ) 
บริการ เปูาหมายการพัฒนา 

2562 2562 2563 2564 2565 

เปูาประสงค์  7.โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ITA 

 

เป็นโรงพยาบาลที่มี

มาตรฐานและมีระบบ

บริหารจัดการแบบธรร

มาภิบาล  

เป็นโรงพยาบาลที่มี

มาตรฐานและมีระบบ

บริหารจัดการแบบธรร

มาภิบาล 

 

เป็นโรงพยาบาลที่มี

มาตรฐานและมีระบบ

บริหารจัดการแบบธรร

มาภิบาล 

 

 

 

 

มีแผนกลยุทธท์ี่ตอบสนอง

ต่อนโยบายแลปัญหาของ

พื้นที ่

มีแผนกลยุทธท์ี่ตอบสนอง

ต่อนโยบายและปัญหาของ

พื้นที่ พร้อมระบบติดตาม

ประเมินผลที่ต่อเนื่องและ

ทันเวลา 

มีแผนกลยุทธท์ี่ตอบสนอง

ต่อนโยบายและปัญหาของ

พื้นที่ พร้อมระบบติดตาม

ประเมินผลที่ต่อเนื่องและ

ทันเวลา 

   

 
เปูาประสงค์  8.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
Digital Hospital - Paperless  ในแผนก 

OPD 

-พัฒนาคน เพื่อเตรียมการ

ใช้ IT ในระบบ 

Paperless 
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บริการ เปูาหมายการพัฒนา 

2562 2562 2563 2564 2565 

9.โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
Smart  Hospital -โรงพยาบาลมีระบบ

บัญช/ีการเงิน / พัสดุที่มี

คุณภาพ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        53



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการและงบประมาณ เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน รวม

 เงินบ ารุง

(แผนงาน)

 เงินบ ารุง(จาก 

สปสช. PP UC  /

 NON UC)

 เงินบ ารุง(จาก

กองทุนโรคเร้ือรัง)

 ลงทะเบียนของผู้

เข้าอบรม

 ศูนย์

แพทยศาสตร์

ศึกษา

 เงินบ ารุง

(แผนพัฒนา

บุคลากร)

วงเงินจัดสรรรวม     1,500,000.00     2,400,000.00     1,500,000.00        3,745,900.00          8,600,000.00 16,245,900.00          

1. แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ PP& P Excellence -                 1,519,920.00    75,400.00        -                    -                 1,595,320.00              

2. แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Service Excellence 494,000.00       183,800.00      50,000.00        -                    -                 233,800.00                

3. แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ People Excellence 461,800.00       454,700.00      100,000.00      450,000.00         3,745,900.00    8,600,000.00      13,350,600.00            

4.แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Governance Excellence 528,400.00       219,200.00      300,000.00      -                    -                 519,200.00                

รวมแผนงานโครงการ 1,484,200.00    2,377,620.00    525,400.00      450,000.00         3,745,900.00    8,600,000.00      15,698,920.00            

งบกลางส าหรับโครงการนอกแผนระหว่างปี 15,800.00 22,380.00      974,600.00     -               -                 996,980.00              

แหล่งงบประมาณ

สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2562

ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)

 เก็บจาก

ลงทะเบียน

งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

ยอดจดัสรร     1,500,000      2,400,000    1,500,000    3,745,900

ยอดด าเนินการ     8,583,120     1,484,200      2,377,620       525,400      450,000    3,745,900                         -                                                  -   

เป้าประสงค์  1.ประชาชนทุกกลุ่มวยั มีคุณภาพชีวติที่ด ีไดร้ับการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภยัสขุภาพที่มีคุณภาพ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปูองกนัและการดูแลหญิงมคีรรภท์ี่มภีาวะเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นก าหนด           7,000            7,000 PCT สูติกรรม นพ.วชัรินทร์  สุนทรล้ิมศิริ

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการดูแลหญิงมคีรรภท์ี่มภีาวะเส่ียงและภาวะBA           7,000            7,000 PCT สูติกรรม นพ.วชัรินทร์  สุนทรล้ิมศิริ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทยแ์ละพยาบาลในการลดอตัราการคลอดกอ่นก าหนด          24,000           24,000 PCT สูติกรรม นางออ้มใจ  สิทธจิ าลอง

4 โครงการนิเทศติดตามและทบทวนระบบการดูแลผู้ปุวยโรคส าคัญในมารดา           8,400            8,400    PCT สูติกรรม นพ.วชัรินทร์  สุนทรล้ิมศิริ

5 โครงการส่งเสริมนมแมใ่นเด็กปุวยเกดิกอ่นก าหนด          20,000           20,000 กลุ่มงานกมุารเวชกรรม พญ.ประภาวรรณ เมธาเกษร นางสุพรรณ 

วงค์ตัน

6 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวยัศูนยเ์ด็กเล็กรพ.นครพิงค์           6,000            6,000 กลุ่มงานกมุารเวชกรรม นางสุพรรณ วงค์ตัน

7 โครงการค่ายเด็กรูปร่างดี  กนิพอดี  ไมม่อีว้น คร้ังที่ 2          20,800         20,800 กลุ่มงานกมุารเวชกรรม นางสาวทัศทิวา  นิราช

8 โครงการพัฒนาการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกนั และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน 

ในกลุ่มเด็กอาย ุ0 – 12

         61,200           61,200 กลุ่มงานทันตกรรม นางวลิาสินี สุทธนะ

9 โครงการเฝูาระวงัและสร้างเสริมสุขภาพวยัท างานในสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ          80,000           80,000 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร

10  โครงการจดัต้ังชมุชนต้นแบบปูองกนัโรคหัวใจ“ชมุชนต้นแบบหัวใจแขง็แรง”          79,100           79,100 ศูนยโ์รคหัวใจ นพ.ขรรค์ชยั ศิริวฒันา

11 โครงการสูงวยัไมล้่มไมลื่ม คลินิกผู้สูงอาย ุโรงพยาบาลนครพิงค์          58,400           58,400 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

12 ชมรมผู้สูงอายคุุณภาพ          43,600           43,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

13 โครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายใุนชมุชน พ.ศ. 2562          33,500           33,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

14 โครงการครอบครัวบ าบัด ประจ าป2ี562          15,500         15,500 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

15 โครงการวนัเด็ก          15,000           15,000 กลุ่มงานกมุารเวชกรรม นพ.สุรชาย  เล้าพรพิชยานุวฒัน์

16 พัฒนาการท างานระหวา่ง PCT Med, เวชกรรมสังคม และคปสอ. 0 กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 1. เสริมสร้างพฤตกิรรมสขุภาพที่ดขีองประชาชนโดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น  (PP&P Excellence)

กลยทุธ์ 1  พัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ดา้นสขุภาพ)

กลยทุธ์ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)

 เก็บจาก

ลงทะเบียน

งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

17 โครงการประชมุติดตามผลการด าเนินงานของรพ.สต.เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 20,800 20,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

18 โครงการประชมุติดตามผลการด าเนินงานของรพ.สต.เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอแมริ่ม 20,800 20,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

19 ประชมุเชงิปฏบิัติการ การด าเนินงานด้านการปูองกนัการติดเชื้อในชมุชนส าหรับรพ.สต. เครือขา่ย

โรงพยาบาลนครพิงค์

33,200 33,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

20 พัฒนาขอ้มลูระบบบริการภายใต้กรอบแนวคิดการจดัการโรคเร้ือรังเพื่อพัฒนาสู่คลินิก NCD คุณภาพ

ใน รพ.สต.

         15,200           15,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

21 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของรพ.สต.เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอแมริ่ม           4,200            4,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

22 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคลินิกของรพ.สต.เครือขา่ยสาธารณสุขอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่           3,480            3,480 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

23 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาระบบสุขภาพกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและเครือขา่ยรพ.นครพิงค์          95,000           95,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

24 ประชมุคณะกรรมการ คพสอ. เมอืงเชยีงใหม่           7,200            7,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

25 ประชมุคณะกรรมการ คพสอ. แมริ่ม           7,200            7,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิง (Care Giver) และอสม. ในการดูแล

ผู้ปุวยแบบประคับประคองในพื้นที่เครือขา่ยบริการ สุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์  เขตอ าเภอเมอืง/

แมริ่ม จงัหวดัเชยีงใหม ่ปีงบประมาณ 2562

         60,800           60,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

27 โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. ใหม/่ทดแทนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม ่3 ต าบล          69,600           69,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

28 โครงการคัดกรอง ค้นหา ผู้ปุวยและส่งต่อรักษา TB          47,660           47,660 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอไุรวรรณ พวงสายใจ

29 โครงการรณรงค์ต้านภยัโรคเบาหวาน ในวนัเบาหวานโลก          25,000         25,000 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง พญ.กมลวรรณ  สิริอารีย์

30 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ปุวยโรคเร้ือรัง ลดภาวะแทรกซ้อน          14,100         14,100 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

31 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง           8,800            8,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ เกยีรติอนันต์

32 โครงการดูแลผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภมูิ          36,380           36,380 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ เกยีรติอนันต์

33 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562        190,000         190,000 กลุ่มงานสุขศึกษา นายมนตรี นรสิงห์

34 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562          68,500           68,500

กลยทุธ์ 3 พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ
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35 โครงการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจและการปฏบิัติของญาติในการจดัการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อด้ือยา

ชนิดควบคุมพิเศษ

         17,500           17,500 ทีมน า  ปูองกนัและ

ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ICC.)

นางสมรรถเนตร ตะริโย

36 โครงการซ้อมแผนตอบโต้โรคอบุัติใหมแ่ละอบุัติช้ าโรงพยาบาลนครพิงค์ 13,200 13,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธรีวฒัน์วงค์ตัน

37 โครงการเฝูาระวงัภยัจากเคร่ืองท าน้ าอุ่นระบบแกส๊ 20,200 20,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธรีวฒัน์วงค์ตัน

38 โครงการตรวจประเมนิอาหารปลอดภยัขั้นพื้นฐานในกลุ่มผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหารบริเวณริมร้ัวรอบโรงพยาบาลนครพิงค์19,500 19,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธรีวฒัน์วงค์ตัน

39 โครงการปูองกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน รพ.นครพิงค์ 20,000 20,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธรีวฒัน์วงค์ตัน

40 โครงการพัฒนาเครือขา่ยสุขภาพในวดัและชมุชน          50,000           50,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นายธรีวฒัน์วงค์ตัน

41 โครงการให้ความรู้โรคไขเ้ลือดออกส าหรับพระภกิษุสงฆใ์นโรงเรียนพระปริยติัธรรม 87,500 87,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางเกศสุดาภรณ์ เกยีรติอนันต์

42 โครงการเฝูาระวงัควบคุมโรคในพื้นที่พิเศษ 60,000 60,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางอไุรวรรณ พวงสายใจ

43 โครงการการให้บริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ประจ าปี 2562  ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ และ

บุคลากรในเครือขา่ยสถานบริการสาธารณสุข
ทีมน า  ปูองกนัและ

ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (ICC.)

นางรัชนีย ์วงค์แสน

44 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยก-ขยะมลูฝอย          31,400           31,400 กก.ENV นายดุสิต อภยัสุวรรณ

45 ตามรอยสถานที่รับท าการก าจดัขยะมลูฝอย          33,600           33,600 กก.ENV นายดุสิต อภยัสุวรรณ

46 ศึกษาดูงานการท าลายขยะมลูฝอยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยไีอน้ า( Autoclave )          35,000           35,000 กก.ENV นายดุสิต อภยัสุวรรณ

47 ส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ PCC และ PCU นอกและใน รพ. 20,000 20,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

48 โครงการพัฒนาบริการการดูแลรักษาผู้ปุวยในหน่วยบริการปฐมภมูิ          16,800           16,800 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ.ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

49 โครงการประชมุ นิเทศติดตาม งาน รพ.เครือขา่ย          30,000          30,000 กก.SP สาขาอายรุกรรม นพ.กาจบัณฑิต   สุรสิทธ์

เป้าประสงค์ 2.โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มที่ไดม้าตรฐาน 

กลยทุธ์ 4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือให้บริการ ที่เป็นเลศิ(Service  Excellence)

เปูาประสงค์ 3.ประชาชนเขา้ถงึบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มคุีณภาพมาตรฐาน

กลยทุธ ์5 พัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ(Primary Care Cluster)

กลยทุธ ์6.พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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50 พัฒนาระบบบริการด้านโรคหลอดเลือดสมอง          50,000          50,000 กก.SP สาขาโรคหลอด

เลือดสมอง

นางจรรยา กาวเีมอืง

51 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคไต (ขยายบริการการท า CAPD )                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

52 โครงการ ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏบิัติทีมสูตินรีเวชกรรม ปี 2562           4,200            4,200 PCT สูติกรรม นพ.วชัรินทร์  สุนทรล้ิมศิริ

53 การดูแล เฝูาระวงัโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล          20,000          20,000 กลุ่มงานสุขภาพจติและ

จติเวช

พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ

54 โครงการประชมุอบรมการใชย้าNSAIDs อยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับบุคลากรทางแพทย์          50,000          50,000 คณะอนุกรรม การการ

ส่งเสริมการใชย้าอยา่ง
สมเหตุผล

นางรศนา ธนะทิพานนท์

55 โครงการพัฒนาศัยภาพการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง         16,000          16,000 คณะกรรมการการดูแล

แบบประคับประคอง

นางศศิวมิล บรรจงจดั

56 โครงการถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองในชมุชน 

ปีงบประมาณ 2562

         52,500           52,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

57 โครงการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องเครือขา่ยโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2562          31,600           31,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

58 โครงการฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะส าหรับผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียงในชมุชนเครือขา่ยโรงพยาบาลนคร

พิงค์ ปีงบประมาณ 2562

         42,700           42,700

59 โครงการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยตาม NKP Nursing care model Integrated of care from

 Entry to COC

         50,000         50,000 กลุ่มการพยาบาล นางรัชนีย ์วงศ์แสน

นางวนัเพ็ญ ศุภตระกลู
นางดรุณี ดลรัตนภทัร
นางจนัทิมา ออ่งประกฤษ

นางบัวบาล ชยัมงคล
60 โครงการพัฒนาระบบการจดัการรายกรณ๊          20,000          20,000 กลุ่มการพยาบาล นางอษัฎา สุทธเสนา 

นางรัชนีย ์วงศ์แสน
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สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

61 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวย intermediate care โดยใชห้ลักการเตียง 5 สี          40,000          40,000 กลุ่มการพยาบาล นางเพ็ญศิริ คลังเพชร

นางนภสัวรรณ ขจรกจิ
นางจนิดา คูณสมบัติ
นางบังอร เขื่อนค า
นางจรรยา กาวเีมอืง
นางสาวชาลินี โปปาราย 

62 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยเด็ก Intermediate care และเตรียมความพร้อมในการส่งต่อ          40,000          40,000 กลุ่มการพยาบาล นางเยาวภา  จนัทร์มา

นางอไุร สินไพบูลย์

63 โครงการอบรม Triage for nurse          23,800          23,800 กก.SP สาขาอบุัติเหตุ 1. นพ.อทิธาวธุ งามพสุธาดล

2. นางสาว ปานฤทัย มหาวรรณ์64 อบรมพัฒนาระบบการจดัการขอ้มลูของ TEA Unit          26,500          26,500 กก.SP สาขาอบุัติเหตุ 1.นางสาว  นัดดาว มะโนวรรณ

2 .นางสาว ปานฤทัย มหาวรรณ์ 3.นางสาว 65 ติดตามการด าเนินการระบบ Fast track          12,600          12,600 กก.SP สาขาอบุัติเหตุ 1.นพ.ธรณี กายี

2.นางสาว รมติา ยะตัน66 อบรมแพทยใ์ชทุ้นเร่ืองแนวทางการดูแลผู้ปุวนตามหลัก ATLS          28,000          28,000 กก.SP สาขาอบุัติเหตุ 1.นพ.กจิจา เจยีรวฒันกนก

2. นางสาว นัดดาว มะโนวรรณ67 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ปุวย Trauma ตามหลัก ATLS ส าหรับพยาบาล           9,100           9,100 กก.SP สาขาอบุัติเหตุ นางสาว นัดดาว มะโนวรรณ

68 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งต่อและดูแลรักษาด้วยระบบชอ่งทางด่วน ( Fast track) 

ของโรงพยาบาลนครพิงค์ และเครือขา่ย

        50,000         50,000 กก. SP  สาขาหัวใจ นพ.ขรรค์ชยั ศิริวฒันา  นางชนกพร อตุตะมะ

69 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ปุวยเฉพาะโรคที่ส าคัญหรือมปีัญหาใน OPD                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

70 โครงการ “Nice OPD”          28,000          28,000 การพยาบาลงานผู้ปุวย

นอก

นางปิยเนตร  ทาจวง

71 โครงการ Best transfers งานเคล่ือนยา้ยผู้ปุวย          10,000          10,000 การพยาบาลงานผู้ปุวย

นอก

นางปิยเนตร  ทาจวง

72 ควบคุมก ากบั  ติดตามระบบบริหารความเส่ียงด้านclinic และ Non clinic                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

73 ก ากบัติดตามการปูองกนัและการควบคุมการติดเชื้อในรพ.                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

กลยทุธ ์7 พัฒนาระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิครบวงจรและระบบการส่งต่อ

กลยทุธ ์9  การพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยนอก

กลยทุธ ์10  การพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยใน

กลยทุธ ์8 พัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษ
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)
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งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

74 พัฒนาระบบการท า Internal audit ในกลุ่มผู้ปุวยเฉพาะโรค กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

75 พัฒนากระบวนการและคุณภาพในการบริการผู้ปุวยเฉพาะโรคที่ส าคัญหรือมปีัญหาใน IPD                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

76 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เชงิปฏบิัติการ/พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ปุวยด้านอายรุกรรม  

ปีงบประมาณ  2562

         56,000          56,000 กก.SP สาขาอายรุกรรม นพ.กาจบัณฑิต   สุรสิทธ์

77 โครงการการให้ความรู้เจา้หน้าที่เกี่ยวกบัการเขยีนแบบฟอร์มเพื่อส่งผลงานทางวชิาการ (อวช.)          10,000          10,000 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นางธนรัตน์  ปัญญาวฒิุ

78 โครงการเชดิชคูวามดีบุคลากรโรงพยาบาล

24,000 24,000

กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

พญ.วารุณี มณีรัตน์

79 โครงการ Happy Nurses           5,000           5,000 กลุ่มการพยาบาล นางสุดารัตน์ วรรณสาร

80 โครงการเสริมสร้าง Engagement          40,000          40,000 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

พญ.วารุณ๊  มณีรัตน์

81 โครงการสร้างเสริมค่านิยมในองค์กร          35,000          35,000 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

พญ.วารุณ๊  มณีรัตน์

82 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถพัฒนานวตกรรม และ Clinical CQI  พัฒนางานประจ าสู่

งานวจิยั

               -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

83 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรัง(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

โรงพยาบาลนครพิงค์ ป2ี562

         20,400         20,400 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

กลยทุธ ์12 การพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยวกิฤต

กลยทุธ ์13  การพัฒนาระบบบริการการตรวจวนิิจฉยั 

ยทุธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาการบริหารจดัการดา้นก าลงัคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลติบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีคุณภาพ  ( People Excellence )

เปูาประสงค์ 4  โรงพยาบาลมอีตัราก าลังเพียงพอและสอดคล้องกบัภาระงาน

กลยทุธ ์14 พัฒนาการวางแผนก าลังคนของโรงพยาบาล

เปูาประสงค์ 5  บุคลากรมสุีขภาพดี มศัีกยภาพและท างานอยา่งมคีวามสุข

กลยทุธ ์15 ปลูกฝังค่านิยม MOPH และส่งเสริมสร้างความผูกพันองค์กร

กลยทุธ ์16  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากร

กลยทุธ ์11 การพัฒนาระบบบริการห้องผ่าตัด 
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      
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กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

84 การประชมุ NCD forum          52,800         52,800 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง นส.จารุนันท์ ฟูวงค์

85 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานชนิดที1่          26,800         26,800 ทีมน า โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง นางสาวทัศทิวา  นิราช

86 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ Thailand 4.0          70,000          70,000 กลุ่มการพยาบาล น.ส.นาฎยา      เอื้องไพโรจน์

87 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การบริการที่เป็นเลิศ "เขา้ใจตน เขา้ใจคน เขา้ใจโลก"          28,000          28,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้า   กลุ่มงานเภสัชกรรม

88 โครงการ NAKORNPING  SMART LEADERS ปี 2562        150,000        150,000 กลุ่มการพยาบาล นางกลุดา พฤติวรรธน์และ

น.ส.นาฎยา เอื้องไพโรจน์

89 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการบริหารจดัการองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ          24,000          24,000 กลุ่มการพยาบาล นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน์

90 โครงการเรียนรู้การท าวจิยัเชงิคุณภาพในยคุThailand 4.0 ส าหรับหน่วยงานบริการ          25,800          25,800 กลุ่มการพยาบาล นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน์

91 โครงการตรวจประเมนิสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์           31,100           31,100 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นายยทุธพงษ์  พรหมเสนา

92 โครงการอบรมบุคลากรด้านการปูองกนัระงับอคัคีภยั และการซ้อมแผนฉกุเฉนิ/อพยพผู้ประสบภยั

กรณีอคัคีภยั

         62,400           62,400 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นายสมบูรณ์  ขนัเมอืง

93 โครงการอบรมบุคลากรด้านสารเคม/ีวตัถอุนัตราย/สารอนัตราย และการเตรียม      ความพร้อม

รองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิ  กรณีสารเคมร่ัีวไหลโรงพยาบาลนครพิงค์

         48,400           48,400 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นายสมบูรณ์  ขนัเมอืง

94 โครงการตรวจสมรรถภาพทางกายบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์          39,000           39,000 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตนถาวร

95 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ Fit for Work          82,300           82,300 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตนถาวร

96 นครพิงค์รักษ์สุขภาพ          95,400           95,400 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตนถาวร

97 โครงการประเมนิความเส่ียงในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์          96,100           96,100 กลุ่มงานอาชวีเวชกรรม นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน-ถาวร

98 โครงการขอรับการประเมนิสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านสาขาวสัิญญีวทิยา          50,000          50,000 กลุ่มงานวสัิญญี นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส

99 โครงการอบรมหลักสูตรวสัิญญีพยาบาล 1 ปี        450,000       450,000 กลุ่มงานวสัิญญี นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส

เปูาประสงค์ 6  บัณฑิตแพทย ์แพทยป์ระจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทยม์คีวามรู้ คุณธรรม ทักษะชวีติ

กลยทุธ ์18 พัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิตแพทยแ์ละยกระดับเป็นสถาบันหลักฝึกอบรมแพทย ์และแพทยป์ระจ าบ้าน

กลยทุธ ์19  พัฒนาและยกระดับศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

กลยทุธ ์17  พัฒนาระบบการเฝูาระวงัสุขภาพบุคลากร
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      
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กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

100 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์พทยใ์นการดูแลและให้ค าปรึกษานิสิต

แพทยอ์ยา่งมปีระสิทธภิาพ

       141,000       141,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

101 หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME)        112,000       112,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

102 โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทยโ์ครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบทกจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนาตนเองตามแนวนพลักษณ์ส าหรับนิสิตแพทยช์ั้นปีที่ 4

         76,700         76,700 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

103 หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME)        112,000       112,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

104 Exploratory Courses          52,000         52,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

105 Research in medical Education (RIME)          30,000         30,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

106 CPIRD Conference ๒๐๑๗ (คร้ังที่ 18) การประชมุวชิาการแพทยศาสตรศึกษา          60,000         60,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

107 Assessment toolbox  Part 1          45,000         45,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

108 Assessment toolbox  Part 2          45,000         45,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

109 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการแพทยศาสตรศึกษา AMEE ๒๐๑๘        700,000       700,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

110 โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรับนิสิตแพทยช์ั้นคลินิก ปีการศึกษา

 2561( ติว National Licensing Examination Step 2 และ 3)

       108,300       108,300 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

111 โครงการชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยในการสมคัรสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมขั้นตอน

ที่ 2 และ 3

         70,000         70,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

112 โครงการสานสัมพันธพ์ี่กบัน้อง          11,400         11,400 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

113 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(ไหวค้รู)

         35,000         35,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

114 โครงการประชมุทีมบริหารด าเนินงานศูนยแ์พทยศาสตร์        139,500       139,500 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

115 โครงการประชมุฝุายเพื่อด าเนินงานศูนยแ์พทยศาสตร์        223,200       223,200 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

116 โครงการอบรมอาจารยแ์พทยใ์นการออกขอ้สอบ        150,000       150,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

117 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติบุคลากรและเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน        250,000       250,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

118 โครงการปัจฉมินิสิตแพทยแ์ละนิสิตแพทยป์ีที่ 6 แนะแนวนิสิตรุ่นน้อง          84,000         84,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

119 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทยช์ั้นปีที่ 4          69,000         69,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

120 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทยช์ั้นปีที่ 6          62,000         62,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)

 เก็บจาก

ลงทะเบียน

งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

121 โครงการจดัสอบ OSCE ส าหรับนิสิตแพทย ์ปี 6          60,000         60,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

122 โครงการอบรมพัฒนาอาจารยแ์พทย ์Google application          83,200         83,200 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

123 โครงการงานวนัมหิดล          16,500         16,500 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

124 โครงการอาจารยท์ี่ปรึกษาพบนิสิตแพทย์          62,000         62,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

125 โครงการเตรียมความพร้อมแพทยต่์างประเทศ          72,000         72,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

126 โครงการประชมุคณะด าเนินงานแพทยต่์างประเทศ          21,700         21,700 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

127 โครงการส่งเสริมด าเนินการสอบ        170,000       170,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

128 โครงการเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์          50,000         50,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

129 โครงการแนะแนวบัณฑิตแพทย ์(รุ่นที่ 3)          20,000         20,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

130 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการอา่นงานวจิยัและวารสารทางวชิาการทางคลินิก          30,600         30,600 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

131 โครงการอบรมพื้นฐานงานวจิยัทางคลินิกส าหรับอาจารยแ์พทยแ์ละผู้สนใจ        250,000       250,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

132 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีนิสิตแพทย์          40,000         40,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

133 โครงการปฏบิัติธรรมน าปัญญา          31,000         31,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

134 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์          29,000         29,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

135 โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตแพทย์          54,000         54,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

136 โครงการค่ายอาสา          47,000         47,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

137 โครงการชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยด้านเคร่ืองแบบการแต่งตัว          11,400         11,400 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

138 โครงการแนะน าแนวทางการปฏบิัติตัวเมื่อเกดิอบุัติเหตุจากการท างาน          11,400         11,400 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

139 โครงการ Social mediaเพื่อนิสิต        110,000       110,000 ศูนยแ์พทยฯ์ ผอ.ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษา ฯ

ยทุธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจดัการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุอยา่งมีธรรมาภบิาล ( Governance Excellence )

เปูาประสงค์ 7.โรงพยาบาลมรีะบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

กลยทุธ ์20 พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและคุณภาพการบริการจดัการภาครัฐ
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)

 เก็บจาก

ลงทะเบียน

งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

140 โครงการให้ความรู้  “วธิปีฏบิัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง”ส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานในโรงพยาบาล
นครพิงค์

         35,200          35,200 กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ ์ เปี้ยสุพงษ์

141 โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ ติดตามผลการด าเนินการและปรับแผนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาล

นครพิงค์

       300,000       300,000 กลุ่มงานนโยบายและ

แผนงาน

นางรัตนมาลา  เทียมถนอม

142 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในโรงพยาบาลนครพิงค์          52,800          52,800 คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน

ทญ.กฤษณา  ทวธีนากร

143 โครงการตรวจมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานงานกายภาพบ าบัด โดยสภากายภาพบ าบัด

แห่งประเทศไทย  ปีงบประมาณ 2562

50,000                  50,000 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นายพิชยั ปาพันธแ์ละนางบุญรุ่ง อริยชยักลุ

144 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการท างานเป็นทีม  สหสาขาวชิาชพี                -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

145 ก าหนดกลุ่มผู้ปุวยเฉพาะโรค ส่งเสริมและก ากบัติดตามให้มกีารด าเนินตาม CPG และ จดัให้ม ีcase

 manager

               -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

146 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจดัการความรู้ / มกีารใช ้Evidence – based practice  ในการ

พัฒนางาน และคุณภาพการดูแลผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายอยา่งต่อเนื่อง

               -   กลุ่มงานอายรุกรรม หัวหน้า กลุ่มงานอายรุกรรม

147 โครงการ Reaccreditation คร้ังที่ 5        158,400 158,400 พัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกลุ

148 โครงการประเมนิจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)          39,400          39,400 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.รศนา  ธนะทิพานนท์

149 โครงการอบรมความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร: 

SHE Management for 2P Safety and Employee engagement
โครงการอบรมความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร: 
SHE Management for 2P Safety and Employee engagement

         52,200          52,200 กลุ่มงานพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกลุ

150 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้านการจดัการสารสนเทศทางการพยาบาล          30,000          30,000 กลุ่มการพยาบาล นางเยาวภา จนัทร์มา

กลยทุธ ์21 การพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

กลยทุธ ์23 พัฒนาระบบเทคโนโลยแีละขอ้มลูสารสนเทศด้านสุขภาพ

กลยทุธ ์22 พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
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ล าดับ โครงการ  งบตั้งค าขอ  เงินบ ารุง 

(งบแผนงาน)

 เงินบ ารุง      

(PP CAP/Non 

UC)

 เงินบ ารุง

(กองทุนโรค

เรือ้รัง)

 เก็บจาก

ลงทะเบียน

งบศูนย์

แพทยฯ์

กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2562

151 ประชมุคณะกรรมการสารสนเทศโซนที่ 5 อ าเภอแมริ่ม-อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่          33,600           33,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

152 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ          31,200           31,200 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

153 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการผลิตส่ือเรียนรู้ด้านระบบขอ้มลูสารสนเทศ          34,400           34,400 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

154 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการทีมน าระบบขอ้มลูสารสนเทศ          41,600           41,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

155  โครงการอบรมและฟื้นฟูเชงิปฏบิัติการการใชโ้ปรแกรม Thai COC ส าหรับหน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลนครพิงค์และเครือขา่ยสุขภาพโรงพยาบาลนครพิงค์ในเขตอ าเภอเมอืงและอ าเภอแมริ่ม
ประจ าปี 2562

         78,400           78,400 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ. ธรีวฒัน์ วงค์ตัน

156 โครงการพัฒนาระบบการจดัเกบ็รายได้ค่ารักษาพยาบาล กองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ          50,000          50,000 กลุ่มงานการเงิน นางลดวรรณ  วงค์ทิพย์

157 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานพัสดุ          14,800          14,800 กลุ่มงานพัสดุ นางเสาวคนธ ์ เปี้ยสุพงษ์

158 โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชี          45,600          45,600 กลุ่มงานบัญชี นส.สินีนารถ  แซ่ต้ัง

กลยทุธ ์24 พัฒนาระบบบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนด 
 
 

-เพื่อปูองกันและดูแล
การคลอดก่อน
ก าหนด 
 
 
 

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานและสาขา
จ านวน  50 คน 

-ร้อยละตัวช้ีวัดการ
คลอดก่อนก าหนดไดร้ับ
การพัฒนาดีขึ้น 

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

-นพ.วัชรินทร์  สุนทรลิ้มศริ ิ

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะBA 
 

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

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานและสาขา
จ านวน  50 คน 

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

0% 
 

< 1% 
 
 

0% 
 

<25: 1000 การ
คลอดมีชีพ 

 
 
 
 
 

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

-นพ.วัชรินทร์  สุนทรลิ้มศริ ิ
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแพทย์และ
พยาบาลในการ
ปูองกันและการ
ดูแลหญิงมีครรภ์ที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนก าหนด 
 

-เพื่อปูองกันและดูแล
การคลอดก่อน
ก าหนด 
 
 
 

-แพทย์ พยาบาล
กลุ่มงานสตูินรีเวช
กรรมรพ.นครพิงค์
และรพ.เครือข่าย 

-อัตราการคลอดก่อน
ก าหนด 
-อัตราพยาบาลและ
แพทย์ได้รับการอบรม 

 ลดลง 5-10 % 
 

 80% 

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

-นพ.วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิร ิ
-นางอ้อมใจ สิทธิจ าลอง 

4 โครงการนิเทศ
ติดตามและทบทวน
ระบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคส าคัญใน
มารดา 

-นิเทศติดตามและ
ทบทวนระบบการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่องในรพ.
เครือข่าย 

-แพทย ์พยาบาล 
ทีมสหสาขา 
จ านวน 60 คน 
 

-ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมทบทวน 

-ร้อยละ 80 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

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

-ประธานทีมน าสูตินรเีวชกรรม 
  

5 โครงการส่งเสริมนม
แม่ในทารกและเด็ก
ปุวยเกิดก่อน
ก าหนด 

 -เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพการให้นมแม่
ในทารกและเด็กปุวย
เกิดก่อนก าหนด 

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

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 
2562  

 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

 
 

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
เด็กเล็ก รพ.นคร
พิงค์  

-เพื่อพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู ่
-เพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติศูนยเ์ด็กเล็ก 

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

-ร้อยละของเด็กเล็กมี
พัฒนาการสมวัย 
-ร้อยละความส าเร็จการ
พัฒนาแนวปฏิบัต ิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ปีงบประมาณ 
2562 

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

-นางสุดารัตน์  วรรณสาร 
-นางสุพรรณ   วงค์ตัน 
-นางโสภา ค าชัยลึก 
 
 
 
 
 

7 โครงการค่ายเด็ก
รูปร่างด ี กินพอด ี 
ไม่มีอ้วน ครั้งท่ี 2 

1.เพื่อให้เด็กมีความรู้
เรื่องอาหารรูจ้ัก
ควบคุมอาหารด้วย
ตนเอง 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

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

-เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ตามหลัก 3 อ 

-เด็กมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์
ตามหลัก 3 อ 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

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

-กลุ่มเด็กอายุ 0-12 
ปี ในเขตรับผดิชอบ 
 

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

ร้อยละ 56 
 
 
 

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

 

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

-นางวิลาสินี สุทธนะ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

9 โครงการเฝูาระวัง
และสร้างเสริม
สุขภาพวัยท างานใน
สถานประกอบการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
     
 
 
 

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

- กลุ่มวัยท างานใน
สถานประกอบการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จ านวน 10 แห่งๆละ 
50 คน 

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

 ร้อยละ 60 
 
 
 

1 ม.ค. – 30
ก.ย.62 

 

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

-นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตน
ถาวร 

10  โครงการจดัตั้ง
ชุมชนต้นแบบ
ปูองกันโรคหัวใจ 
“ชุมชนต้นแบบ
หัวใจแข็งแรง” 
 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน
ช่วยในการปูองกัน
โรคหัวใจและมีการ 
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยง 
 

 -ประชาชนในเขต
ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่รมิ 

 -ประชาชนในชุมชน
ต้นแบบมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคหัวใจ 

>50% 
 
 
 

1  ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 

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

-นพ.ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา  
-นางชนกพร อุตตะมะ 
-คณะกรรมการพัฒนาศูนย์
โรคหัวใจ รพ.นครพิงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        70



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

11 โครงการสูงวัยไมล่้ม
ไม่ลมื คลินิก
ผู้สูงอายุ รพ.นคร
พิงค์ 

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

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

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

 ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 70 
 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปูองกันล้ม 
ปูองกันลืม 

ผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีมี
ภาวะเสี่ยงต่อการ
หกล้มจ านวน 30 
ราย 
 
 

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

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

-2 แห่ง อ.เมือง อ.แม่
ริม 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

12 โครงการชมรม
ผู้สูงอายุคณุภาพ 

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

-ชมรมผูสู้งอายุใน
พื้นที่รับผิดชอบ  
รพ.นครพิงค์ 
จ านวน 22 ต าบล  

-ชมรมผูสู้งอายุผ่าน
เกณฑ์ขมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ ร้อยละ 80 

 ร้อยละ 80  1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธรีวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

13 โครงการการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบ 3 ต าบล 

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

 ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 

ร้อยละ 80 

1 ต.ค. 61 -
30 ก.ย. 62 

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

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
  

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

14 โครงการครอบครัว
บ าบัด ประจ าปี 
2562 

- เพื่อสร้างความ
เข้าใจในครอบครัว
และลดภาวะซึมเศร้า
ในผู้ปุวยเบาหวาน 

- ผู้ปกครองและ
ผู้ปุวยเด็กเบาหวาน
ชนิดที ่1 จ านวน 48 
คน 

- อัตราร้อยละตัวช้ีวัด
ของผู้ปุวยท่ีเข้า
โครงการ 

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

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ภาวะซึมเศร้าใน
ปีงบประมาณ 2562 

15 โครงการวันเด็กปี 
2562 

- ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ 
สังคมและจิตวญิญาณ
แก่เด็กปุวย 

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

- ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

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

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

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

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

-แพทย์และพยาบาล
ของอายุรกรรม และ
กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

-จ านวนครั้งของการ
ทบทวนทุก 3 เดือน 

4 ครั้ง/ปี 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

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

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
 

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

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

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 

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

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

ร้อยละ 100 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 
 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

20 โครงการพัฒนา
ข้อมูลระบบบริการ
ภายใต้กรอบ

1. เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานรพ.สต. 
และผูเ้กี่ยวข้อง มี

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

ร้อยละ 70 1 ม.ค. – 31 
ก.ค. 62 
 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แนวคิดการจดัการ
โรคเรื้อรังเพื่อ
พัฒนาสู่คลินิก 
NCD คุณภาพใน 
รพ.สต. 

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

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

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

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

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

-เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
แม่ริม 

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ต่อเนื่องและ 
ครอบคลมุ 

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

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

เจ้าหน้าท่ี  
รพ.สต.เครือข่าย 
สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
 

23 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบสุขภาพ กลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม 
และเครือข่าย รพ.
นครพิงค์ 

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

-เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม และ
เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย 
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ จ านวน 100 
คน 

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

ร้อยละ 90 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

24 โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ
อ าเภอ  อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

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

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

-รพ.สต.ทุกแห่งผา่น
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 ต.ค. 61 –
ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

25 ประชุม
คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบ
สุขภาพระดับ

1. เพื่อพัฒนา รพ.สต.
ให้มีคุณภาพส าหรับ
การบริการตอบสนอง
ความต้องการของ

-คณะกรรมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
แม่ริม จ านวน 40 

-รพ.สต.ทุกแห่งผา่น
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ รพสต. 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อ าเภอ อ าเภอแม่
ริม 

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

คน  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

 
 

-150 คน 

1. ผลการเรียนรู้โดยใช้
แบบทดสอบก่อน/หลัง
การอบรม ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีคะแนน
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

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

1 วัน 

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

-นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 3.ประชุม
คณะท างานเพื่อ
สรุปผลการจัด
อบรม 
 

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

 

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

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

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

- ผู้เข้ารับการอบรมฯ
ผ่านการประเมินหลัง
การอบรม ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ใหม่ครอบคลมุพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

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

28 โครงการคัดกรอง 
ค้นหา ผู้ปุวย และ
ส่งต่อรักษา TB 

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

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

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

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

1 ม.ค. - 30 
ก.ย.62 

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

-นางพัชรี  ธีรสวัสดิ ์
-นางอุไรวรรณ   พวงสายใจ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

29 โครงการรณรงค์
ต้านภัย
โรคเบาหวาน ในวัน
เบาหวานโลก 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
แก่ประชาชน ผู้ปุวย
และผูร้ับบริการใน
เรื่องโรคเบาหวาน 

-ผู้ปุวยและ
ผู้รับบริการใน  
รพ.นครพิงค ์

1.ประชาชนผู้รับบริการ
ที่เข้าร่วมงานได้รับ
โอกาสคัดกรองความ
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานรายใหม ่
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

1.มีผู้ร่วมรับบริการ
การคัดกรองอย่าง
น้อย100คน 
2.ผู้เข้าร่วมงานมีความ
พึงพอใจ80% 

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

-พญ.กมลวรรณ สิริอารีย ์
-คณะกรรมการ NCD 

30 โครงการ
ปรับเปลีย่นผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง ลด
ภาวะแทรกซ้อน 

-เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อน 

-ผู้ปุวยและญาตโิรค
เรื้อรังที่มีภาวะ
uncontrol 

-ร้อยละผู้รับบริการ
ผู้ปุวยท่ีได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

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

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

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

-นส.จารุนันท์ ฟูวงค์ 
-คลินิกโรคเรื้อรัง 

31 โครงการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน และ

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูง 

-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิต
สูง จ านวน 40 คน 

1. ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน/โรคความ
ดันโลหติสูง ได้รับการ

ร้อยละ 60 
 
 
 

1 ก.พ.  –  
30 เม.ย. 62 
 
 

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

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

โรคความดันโลหิต
สูง 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีการออก
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

32 โครงการดูแลผู้ปุวย
โรคความดันโลหิต
สูงในหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ

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

ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบ 
ที่รับการรักษา รพ.
นครพิงค์ จ านวน 
256 คน 

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

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

1 กลุ่ม 

1 เม.ย. - 31 
ก.ค. 62 
 

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

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ช่วยเพื่อน ในผู้ปุวย

โรคความดันโลหิตสูง 

33 โครงการเสรมิสร้าง
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2562 

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

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

-ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตาม  
3อ.2ส. เพิ่มขึ้น 

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

1 ต.ค. 61- 
30 ก.ย. 62  

 

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

-นายมนตรี นรสิงห ์
 
 
 
 
 
 
 
 

34 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้และ
พัฒนางานสร้าง
เสรมิสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 
2562 

1.เพื่อให้พยาบาล
ผู้รับผิดชอบงานสร้าง
เสรมิสุขภาพประจ า
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ และ
จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีถูกต้องกับ

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

-พยาบาลผูร้ับผดิชอบ
งานสร้างเสริมสุขภาพ
ประจ าหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
จัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีถูกต้องกับ
ผู้ใช้บริการ 

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

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62  

 

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

-นางอรศิลป์  ช่ืนกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

 
 

35 โครงการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบัติของ
ญาติในการจัดการ
ดูแลผู้ปุวยติดเ ช้ือ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษ 

-เพื่อให้ญาติและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
ปูองกันการ
แพร่กระจายของเชื้อ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษได้  

-ญาติผู้ปุวยติดเช้ือ
ดื้อยาชนิดควบคุม
พิเศษในแผนก OPD 
และ IPD 

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

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

1 เม.ย.- 30
ก.ย. 2562 

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

-นางสมรรถเนตร  ตะริโย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

36 โครงการซ้อมแผน
ตอบโต้โรคอุบัติใหม่
และอุบัติช้ า  
รพ.นครพิงค ์

-เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการตอบโต้

กรณีเกดิการระบาด

ของโรค 

- รพ.นครพิงค์ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 80 คน 

- มีแนวทางปฏิบัติใน
การตอบโต้กรณีเกิดการ
ระบาดของโรค 
- ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ซ้อมแผน 

ร้อยละ 100 1 พ.ค.- 30
ก.ย.62 

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

คน x 30 บาท x 2 ครั้ง 

= 1,200 บาท 
 รวมท้ังสิ้น 13,200 บาท 

-นพ.ธีรวัฒน ์วงค์ตัน 
 

37 โครงการเฝูาระวัง
ภัยจากเครื่องท า
น้ าอุ่นระบบแก๊ส 

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

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

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

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

1 พ.ย. 61 – 
31 ส.ค. 62 
 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ปลอดภัย 
38 โครงการตรวจ

ประเมินอาหาร
ปลอดภัยขั้น
พื้นฐานในกลุ่ม
ผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหาร
บริเวณริมรั้วรอบ
รพ.นครพิงค ์

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

-ผู้ขาย/ผู้ปรุงอาหาร
แผงลอยรมิรั้วรอบๆ
รพ.นครพิงค ์

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

- ร้านอาหารแผงลอย 
รถเข็น มีการปรับปรุง
ดีขึ้น อาหารไม่
ปนเปื้อน ร้อยละ 70 

1 ก.พ.- 31 
ส.ค.62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

39 โครงการปูองกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออกใน รพ.
นครพิงค์ 
 

1.เพื่อพัฒนาการเฝูา
ระวงัปูองกัน และ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในรพ.
อย่างต่อเนื่อง 
 

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

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

60% 
 
 
 
 

 
 

 
ไม่มผีู้ปุวย 

 

1 พ.ค.- 30
ก.ย. 62 
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

40 โครงการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพใน
วัดและชุมชน 

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

- ชุมชนในเขต และ
นอกเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ่

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

สถานการณ ์
41 โครงการให้ความรู้

โรคไขเ้ลือดออก
ส าหรับพระภิกษุ
สงฆ์ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม 

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

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

1. พระภิกษุสงฆม์ี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องโรคไข้เลือดออก  
2. ลดอัตราปุวยโรค
ไข้เลือดออกใน
พระภิกษุสงฆ ์

 ร้อยละ 80 1 พ.ค. – 31
ส.ค. 62 

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

-นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์   

42 โครงการเฝูาระวัง 
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในพ้ืนท่ี
พิเศษ 

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

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

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

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

1 ธ.ค.61 –
30 ก.ย. 62 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

เพื่อจัดระบบ และ
ให้บริการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ แก่
กลุ่มเปูาหมายได้
อย่างครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ  

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

ร้อยละความ   
ครอบคลมุของการ
ได้รับวัคซีนในกลุ่ม
บุคลากร 

80% 1 มิ.ย.- 31
ส.ค.62 

*งบโครงการนี้เบิกในระบบปกติ 
พัสดุ และ คา่ตอบแทนนอกเวลา 

-นางรัชนีย์ วงค์แสน 

44 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัด
แยก-ขยะมูลฝอย 

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

-บุคลากรของ  
รพ.นครพิงค์ 
จ านวน  200 คน  

1. บุคลากรของ รพ.
นครพิงค์              
สามารถตอบประเมิน
แบบการคัดแยกขยะ 

-ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลหลังอบรม 
มากกว่า ร้อยละ 95 

1 ต.ค. 61-30 
ก.ย. 62 

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

-กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
-งานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

และที่ถูกวิธ ี หลังการอบรม ผ่าน
เกณฑ ์  

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

45 โครงการตามรอย
สถานท่ีรับท าการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 

-เพื่อเสริมสรา้งความ
มั่นใจและตรวจสอบ
ว่าบริษัทผู้รับเหมา
ช่วงได้น าขยะมลูฝอย
ที่รับไปจากรพ. 

 - คณะกรรมการ
ENV 10 คน 

-โครงการตามรอย
สถานท่ีรับท าการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้
ตั้งไว ้

- สถานท่ีท าการก าจัด
ขยะมูลฝอยได้ตาม
มาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 
 

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

-คกก. ENV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 โครงการศึกษาดู
งานการท าลายขยะ
มูลฝอยติดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีไอน้ า                
( Autoclave ) 

-เพื่อศึกษา
กระบวนการในการ
ท าลายขยะ              
มูลฝอยติดเชื้อด้วย
เทคโนโลยีไอน้ า                    
( Autoclave )  

 -คณะกรรมการ 
ENV จ านวน 10 คน 

- คณะกรรมการ ENV 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการใน
การท าลายขยะมลูฝอย
ติดเชื้อด้วยเทคโนโลยี
ไอน้ า 

-รพ.ผ่านการประเมิน
การท าลายขยะตดิเช้ือ
ที่มีคุณภาพ 
 

 1 ต.ค. 61-
30 ก.ย. 62 
 

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

-คกก. ENV 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

 
 

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

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

 

 

 

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

48 โครงการพัฒนา
บริการการดูแล
รักษาผู้ปุวยใน
หน่วยบริการปฐม
ภูม ิ

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

-แพทย์ประจ า PCU 
เครือข่าย รพ.นคร
พิงค์ 

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

49 โครงการประชุม 
นิเทศติดตาม งาน 
รพ.เครือข่าย 

-เพื่อติดตามผลในการ
ดูแลและปัญหาใน
การดูแลผู้ปุวย 

อายุรกรรม 

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

-โรงพยาบาลชุมชน
สามารถให้การดูแล
ผู้ปุวยด้านอายุรกรรม/
ศัลยกรรมเบื้องต้น ก่อน
การพิจารณาส่งต่อ 

ร้อยละ 80 1 เม.ย.-31 
ก.ค. 62 

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

-นพ.กาจบัณฑิต   สรุสิทธ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

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

< 7 % 
 
 

>70 % 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย. 62  

 

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

-นางจรรยา กาวีเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

-เพื่อพัฒนาระบบ
บริการผู้ปุวยโรคไต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แพทย์และพยาบาล
สาขาอายุรกรรม 

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

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

-ไม่ใช้งบประมาณ -นพ.พันธพงศ ์ตาเรืองศรี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

52 โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติทีมสูตินรเีวช
กรรม ปี 2562 
 

-วิเคราะหผ์ลลัพธ์ของ
การด าเนินงานและ
ทบทวนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัต ิ
 

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

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

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

-ประธานทีมน ากลุม่งานสตูินรี
เวช 
-เวชกรรม 
-ห้องคลอด 

53 โครงการการดูแล 
เฝูาระวังโรค
ซึมเศรา้ส าหรับ
พยาบาล 

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

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

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

 
 
 
 

1-30 มิ.ย.62 
 

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

 

-กลุ่มงานจิตเวช 

                                                                        101



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

54 โครงการประชุม
อบรมการใช้ยา
NSAIDs อย่าง
สมเหตุสมผล 
ส าหรับบคุลากร
ทางแพทย ์

-เพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การใช้ NSAIDs อย่าง
ปลอดภัยและน าไปใช้
ในการดูแลผู้ปุวยได ้
 
 
 
 
 

- สหสาขาวิชาชีพ
จ านวน 120 คน  
 
 

-รพ.นครพิงค์ผ่านการ
ประเมิน RDU 

-รพ.นครพิงค์ผ่านการ
ประเมิน RDU ขั้นที่ 2 

1 ก.พ.- 
30 มิ.ย.62  

 
 
 
 

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

-คณะอนุกรรมการการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

55  โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ดูแลแบบ
ประคับประคอง 

 1.เพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้แก่พยาบาลใน
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง 
2.เพื่อผู้รับบริการพึง
พอใจในการดูแล 
 

 -พยาบาลวิชาชีพ
ประจ าหอผู้ปุวยใน
รพ.นครพิงค ์
จ านวน 200 คน 

 1.พยาบาลมีความรู้ใน
การดูแลผู้ปุวยมากขึ้น 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

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

ธ.ค. 61 
(จัดอบรม 2 

รุ่น ) 

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

-นางศศิวิมล  บรรจงจดั 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

56 โครงการถอด
บทเรียนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองใน
ชุมชน 
ปีงบประมาณ 
2562 

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

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

-ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อกิจกรรม 
อยู่ในระดับ ดี – ดมีาก   
 

≥ 70 % 1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน   ขาวแสง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะท างาน 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 กิจกรรมที่ 2 เวที
ถอดบทเรียน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง
เครือข่ายรพ.นคร
พิงค์ 

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

 

 กิจกรรมที่ 3 
ประชุมคณะ
กรรมการฯ เพื่อ
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ   

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

57 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ต่อเนื่องเครือข่าย
รพ.นครพิงค์ 
ปีงบประมาณ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน  ขาวแสง  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 

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

 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้
เกณฑ์คณุภาพงาน
เยี่ยมบ้าน  

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

 

 กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเพื่อสรุปผล
การด าเนินงานและ
จัดระดับการพัฒนา
ตามเกณฑ์คณุภาพ
งานเยี่ยมบ้าน    
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม 
2. ร้อยละความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
ทักษะความรู ้
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย. 62 

 -นางศรีทุน ขาวแสง  
-กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

 กิจกรรม 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การดูแล
ผู้ปุวยตดิเตียงใน
ชุมชน 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อ From entry 
to discharge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
1.2 พยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาล
นครพิงค์ จ านวน 
20 คน x 4 วัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การผ่านการประเมิน
คุณภาพสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 
 
2) การพัฒนาการ
วางแผนจ าหน่าย
ผู้ปุวย และการส่ง
ต่อ 

 
 
 
 
 
-พัฒนาระบบการ
วางแผนจ าหน่าย
ผู้ปุวย 
-พัฒนาศักยภาพ
ทีมงานการวาง
จ าหน่ายผู้ปุวย 

 
 
 
 
 
-ทีมสหสาขา

วิชาชีพ จ านวน 40 
คน 
 

 
 
 
 
 
2) อัตราการ re-admit 
ในโรคกลุม่โรค
เปูาหมาย  

 
 
 
 
 
น้อยกว่าร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

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

 
 
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

60  โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
รายกรณ ี

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

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

- ลด LOS ในกลุ่มโรค
เปูาหมาย 

ร้อยละ 20 1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

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

-นางอัษฎา สุทธเสนา  
-นางรัชนีย์ วงศ์แสน 

61 โครงการพัฒนาการ
ดูแลผูปุ้วย 
intermediate 
care โดยใช้
หลักการเตียง 5 ส ี
 

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

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

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

น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
มากกว่าร้อยละ 30 

1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

62 โครงการพัฒนาการ
ดูแลผูปุ้วยเด็ก 
Intermediate 
care และเตรียม
ความพร้อมในการ
ส่งต่อ  

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพพยาบาล

วิชาชีพในรพ.นคร

พิงค์และรพ.แม่ข่าย 

(node) ให้สามารถ

ดูแลผูปุ้วยเด็กท่ีต้อง

ได้รับการดูแลแบบ

ประคับประคองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเป็นการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้

และสร้างเครือข่าย

พัฒนาบริการ

พยาบาลผู้ปุวยเด็กใน

จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

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

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

น้อยกว่าร้อยละ 10 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

1 ม.ค.- 31 
ก.ค. 62 
 

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

-นางเยาวภา  จันทร์มา 

-นางอุไร สินไพบูลย ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

63 โครงการอบรม  
Triage for nurse 

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

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

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

< 15% 
 

< 5% 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

2 รุ่น  
 

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

-นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล 
-นส.ปานฤทัย มหาวรรณ ์
 

64 โครงการอบรม
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูของ 
TEA Unit 
 

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

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

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

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

65 โครงการติดตาม
การด าเนินการ
ระบบ  
Fast track 
 

-เพื่อติดตามตัวช้ีวัด , 
การบวนการและ
ผลลัพธ์ของระบบ 
Fast track 
 

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

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

≥80% 
 
 

< 12 % 
 
 

  3 ครั้ง/ปี   
 

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

-นพ.ธรณี กาย ี
-นส.รมติา  ยะตัน 
 

66 โครงการอบรม
แพทย์ใช้ทุนเรื่อง
แนวทางการดูแลผู้
ปุวนตามหลัก 
ATLS 
 

-เพื่อทบทวนความรู้
ในการดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บส าหรับ
แพทย์ใช้ทุน 
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

67 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวย Trauma 
ตามหลัก ATLS 
ส าหรับพยาบาล 

-เพื่อทบทวนความรู้
ในการดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ(Trauma) 
ส าหรับพยาบาล 

-พยาบาลที่ดูแล
ผู้ปุวยบาดเจ็บ
จ านวน 50 คน 

-พยาบาลที่ดูแล
ผู้บาดเจ็บมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้ปุวย
ตามหลัก ATLS 

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

-นส.นัดดาว มะโนวรรณ 

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

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

-บุคลากรทาง
การแพทย์และ
พยาบาลผู้ดูแล
ผู้ปุวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในรพ.
นครพิงค์และ
เครือข่าย 
 

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

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

 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

และการท าหัตถการ
ขยายหลอดเลือด
หัวใจ (PCI) 

69 โครงการพัฒนา
กระบวนการและ
คุณภาพในการ
บริการผู้ปุวยเฉพาะ
โรคที่ส าคัญหรือมี
ปัญหาใน OPD 
 

-เพื่อพัฒนางานการ
ดูแลผูปุ้วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

-ทุก OPD  -ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ปุวยนอก 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้า กลุ่มงานอายุรกรรม 
-หัวหน้าOPD 
 
 

70 โครงการ “Nice 
OPD” 
 

-เพือ่ให้บุคลากร มี 
จิตบริการ ท างาน
อย่างมีความสุข   
 
 
-เพื่อสร้างทีมงานท่ีดี
มีการบริการที่เป็น
มิตร 
 
 
 
 
 

-บุคลากรงานการ
พยาบาลผู้ปุวยนอก
จ านวน120คน 
 

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

ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

<120นาที 

1 ม.ค. –30
ก.ย.62 

 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

71  โครงการBest 
transfers งาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
 

-เพื่อพัฒนางานศูนย์
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

72 โครงการควบคมุ
ก ากับ  ติดตาม
ระบบบรหิารความ
เสี่ยงด้านclinic 
และ Non clinic 
  
 
 
 
  

-เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปลอดภัย 

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

70% 
 
 

70% 
 
 
 

20% 
 

0% 
0 
 
 
 
0 

 
< 10 ต่อ วันท่ีใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

> 80% 
 
 
 

> 80% 
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

73 โครงการก ากับ
ติดตามการปูองกัน
และการควบคุม
การติดเชื้อในรพ.   

-เพื่อให้ผู้ปุวย
ปลอดภัยจากการติด
เชื้อต่างๆในรพ. 

-ผู้ปุวยในทุกหอ
ผู้ปุวย 

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

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

< 15 
 
 

< 5 
 

< 15 
 
 

100% ที่ไม่มีการ
ระบาด 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

74 โครงการพัฒนา
ระบบการท า 
Internal audit ใน
กลุ่มผู้ปุวยเฉพาะ
โรค 
 

 -ทุกหอผู้ปุวย -ร้อยละความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -แพทย์หัวหน้าทีมพยาบาล 

75 โครงการพัฒนา
กระบวนการและ
คุณภาพในการ
บริการผู้ปุวยเฉพาะ
โรคที่ส าคัญหรือมี
ปัญหาใน IPD 

 -ทุกหอผู้ปุวย  -ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ปุวยใน 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

76 โครงการอบรม
ฟื้นฟูความรู้เชิง
ปฏิบัติการ/พัฒนา
ศักยภาพการดูแล
รักษาผู้ปุวยด้าน
อายุรกรรม  
ปีงบประมาณ  
2562 

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

-แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ เภสัชกร 
งานควบคุมและ
ปูองกันการติดเชื้อ 

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

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

มากกว่าร้อยละ 80 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

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

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

77 โครงการการให้
ความรู้เจา้หน้าท่ี 
เกี่ยวกับการเขียน
แบบฟอร์มเพื่อ
ส่งผลงานทาง
วิชาการ (อวช.) 

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

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

-ร้อยละของการจดัท า
เอกสารทางวิชาการได้
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 

-จ านวนผู้ขอส่ง
เอกสารทางวิชาการ 
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 
ร้อยละ 75 

1 ธ.ค. 61-28 
ก.พ. 62 

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

-นางธนรัตน์  ปัญญาวุฒิ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

78 โครงการเชิดชูความ
ดีบุคลากร
โรงพยาบาล 

1.เพื่อยกย่อง
บุคลากรผู้กระท า
ความด ี
2.เพื่อสร้างขวัญ 

1.บุคลากรดีเด่นโรง
รพ.นครพิงค ์
2.บุคลากรดีเด่น
ประจ าหน่วยงาน 

-รพ. นครพิงค์ได้เชิดชู
บุคลากรดีเด่น ประจ าป ี

  
 
 
 

1 ธ.ค.61 – 
30 เม.ย.62  

 

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

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ก าลังใจ ตลอดจน
ปลูกจิตส านึก และ
กระตุ้นให้มีแบบอย่าง
ที่ดีรวมถึงมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์รักษา 
และส่งเสรมิคนด ี

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

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

 
 
 
 
 
 

79 โครงการ Happy 
Nurses 

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

-บุคลากรในกลุม่
ภารกิจด้านการ
พยาบาลทุกระดับ 

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

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

1 ต.ค.61- 31 
มี.ค.62 

-ค่าวัสด=ุ 5,000 บาท 
 

-นางสุดารัตน์  วรรณสาร 

80 โครงการเสรมิสร้าง 
Engagement 

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

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ จ านวน 200 
คน 

-ผลการส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อ รพ.นครพิงค์เป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

 ภายในปี 
2562 

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

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ทักษะในการสื่อสาร
และประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ความส าเร็จของงาน 

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

81 โครงการสร้างเสรมิ
ค่านิยมในองค์กร 

1.เพื่อสร้างความ
เข้าใจเรื่องค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร 
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน
องค์กร 

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 

-บุคลากรมคีวามเข้าใจ
เรื่องค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และ
สามารถน าไปใช้ในงาน
ได ้

 ภายในปี 
2562 

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

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

82 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
หน่วยงานสามารถ
พัฒนานวต กรรม 
และ Clinical CQI   
 

-เพื่อพัฒนาและ
เผยแพร่นวตักรรม 
งานวิจัย สู่ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

-แพทย์  
พยาบาล 
ทุกหอผู้ปุวย 

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

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

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

83 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากร
ดูแลผูปุ้วยโรค

-เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การดูแลบุคลากร
ผู้ปุวยเบาหวานความ

-บุคคลกรพยาบาล
ผู้ดูแลผู้รบับริการ
โรคเรื้อรัง 

-ผู้รับเข้าอบรมได้รับ
ทักษะความรู้การดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน

1.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

เรื้อรัง
(โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง)
รพ.นครพิงค์ ปี 
2561 

ดันโลหติสูงในรพ.
นครพิงค ์

ความดันโลหิตสูง ถูกต้อง 
2.ร้อยละ 80 ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจ 

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

84 โครงการการ
ประชุม NCD 
forum 

-เพื่อบุคลากรได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
งานNCD 

-บุคลากรในทีมNCD -ได้เข้าประชุมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
งานNCD forum 

-ได้เข้าประชุมตาม
ก าหนดเวลา 

1 ก.ค.- 30
ก.ย. 62 

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

-ทีมงานNCD 

85 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาล
ในการดูแลผู้ปุวย
เบาหวานชนิดที1่  

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะในการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่
1 

-พยาบาลผูดู้แล
ผู้ปวุยเบาหวาน 

-ผู้รับเข้าอบรมได้รับ
ทักษะความรู้การดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิด
ที1่ 

-พยาบาลผูเ้ข้าอบรม
ได้เรียน จบหลักสตูรที่
ก าหนด 

-อบรมระยะ
สั้น7วันในปี
2562 

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

-ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
-งานบริการผู้ปุวยนอก 
-นส.ทัศทิวา  นิราช 
 

86  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้

-บุคลากร  
รพ.นครพิงค ์

 - กลุ่มเปูาหมายมี
ทักษะความรู้เพิ่มขึ้น

  
 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

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

-กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

เพื่อรองรับ 
Thailand 4.0 

มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านสารสนเทศ 
2.เพื่อให้บุคลากรน า
ทักษะความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในงานของ
ตนเองได ้
 

จ านวน 200 คน 
รุ่นละ 100 คน x 2 
รุ่น 

ร้อยละ 80  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสู่
การบริการที่เป็น
เลิศ “เข้าใจตน 
เข้าใจคน เข้าใจ
โลก” 
 
 
 

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

-เภสัชกรและ
เจ้าหน้าท่ีกลุม่งาน
เภสัชกรรมจ านวน 
100 คน 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

>ร้อยละ70 1 ก.พ.- 
31 ก.ค. 62 

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

-หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
-หัวหน้างาน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

พฤติกรรมบริการทีด่ี 
เกิดทักษะการสื่อสาร 
มีการประสานงานท่ีดี 
และมีการท างานเป็น
ทีม 

 
 
  

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

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า ใน
ด้านการบริหาร
จัดการในยุค4.0 

 

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน140 คน 
(ท้ังรพ.) 

1.หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

>ร้อยละ 80 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

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

-นางกุลดา พฤติวรรธน ์
-น.ส.นาฎยา เอื้องไพโรจน ์

89 โครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในการบริหาร
จัดการองค์กรใหสู้่
ความเป็นเลิศ 

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การบริหารองค์กร 
การจัดการทรัพยากร
ทั้งคน  เงิน  ของ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน150 คน 
(ท้ังรพ.) 

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

 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

-นส.นาฏยา เอื้องไพโรจน ์

90 โครงการเรียนรู้การ
ท าวิจัยเชิงคุณภาพ
ในยุคThailand 

-หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานสามารถ

-หัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้ช่วยหัวหน้า  
จ านวน100 คน 

-ได้โครงการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 

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

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

4.0 ส าหรับ
หน่วยงานบริการ 

เขียนโครงการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

(ท้ังรพ.) ส.ค.62(1วัน) 
รวม 3 วัน 

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

91 โครงการตรวจ
ประเมิน
สภาพแวดล้อมใน
การท างานของ
บุคลากร
โรงพยาบาล 
นครพิงค์   
 
     
 
 
 

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

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

-ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ได้รับการ ฝุุนทั่วไป/ฝุุน
ฝูาย และก๊าซ/สารเคมี  
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

1 ม.ค. – 30
ก.ย.62 

 

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

-นายยุทธพงษ์  พรหมเสนา 

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

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

-บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ทุกหน่วย งาน   
จ านวน  240  คน 
 

-ผลการประเมินการ
ซ้อมแผนอัคคีภยัอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
 
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 

พ.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-นายสมบรูณ์  ขันเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 

ถูกต้อง  
 

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

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

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

-ทุกหน่วยงาน 
 

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

80% 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 

มิ.ย. 62 
 

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

-นายสมบรูณ์  ขันเมือง 

94 โครงการตรวจ
สมรรถภาพทางกาย
บุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 
 
 

-เพื่อทราบสภาวะ
สมรรถภาพทางกาย
ของบุคลากร รพ.นคร
พิงค์ 
 
 

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

-ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ
การตรวจสมรรถภาพ
ทางกาย 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

1 พ.ค.- 30
มิ.ย. 62 

 
 
 

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

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 
 
 
 

95 โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ Fit 

-เพื่อให้บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายมี

-บุคลากร
โรงพยาบาลทีม่ีผล

-ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับ

ร้อยละ 80 
 

1 ก.ค. - 31
ส.ค. 62 

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

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

for Work ความรู้ในการออก
ก าลังกายเพื่อการ
สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่
เหมาะสม 

ตรวจสมรรถภาพ
ร่างกายอยู่ในระดับ
ต่ า/ต่ ามาก จ านวน 
200 คน 

การติดตาม และ
ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย 

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

96 โครงการนครพิงค์
รักษ์สุขภาพ 
 

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

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

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

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 
 

1 มี.ค. - 30
ก.ย. 62  

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

-นางเรณู ขันเมือง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ไขมัน) สุขภาพท่ีเหมาะสม  
 
 

 
 

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

97 โครงการประเมิน
ความเสีย่งในการ
ท างานของบุคลากร
รพ.นครพิงค์   

 

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

-ทุกหน่วยงาน 
 

-ร้อยละของหน่วยงานที
มีการประเมินความ
เสี่ยงในการท างาน 

 

ร้อยละ 80 
 

1 มี.ค. – 31 
พ.ค. 2562 

 

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

-นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตน
ถาวร 

98 โครงการขอรับการ
ประเมินสถาบัน
สมทบฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน
สาขาวิสญัญีวิทยา 

-เพื่อผลิตวสิัญญี
แพทย ์

-คณะกรรมการ
ประเมินความพร้อม
สถาบันฝึกอบรม
วิสัญญีแพทย ์

-รพ.ไดร้ับการประเมิน
ตามก าหนด 

-ผ่านการประเมิน 1 พ.ย.-31 
ธ.ค.2561 

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

-นพ.พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส  

99 โครงการอบรม
หลักสตูรวสิัญญี
พยาบาล 1 ปี 

-เพื่อผลิตวสิัญญี
พยาบาลให้มีความรู้
ทางวิสัญญีวิทยา 

-ผู้เข้ารับการอบรม
วิสัญญีพยาบาล 9 
คน 

-ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์
ประเมินของราช
วิทยาลัย วิสญัญีแพทย์

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

แห่งประเทศไทยวิสญัญี
แพทย ์

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

บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง  

=3,600 บาท 

3.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

20 คน x 3 ครั้ง =4,800 บาท บาท 

รวมเป็นเงิน    21,000 บาท 

 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใหย้า

ระงับความรูส้ึกผู้ปุวย ECT ใน

โรงพยาบาลสวนปรุง 

4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 14 คน x 2 มื้อ  =840 บาท 

4.2ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 14   

คน =1,120  บาท 

4.3ค่าวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ)    

600  บาท x 2 ชม.                     

= 1,200  บาท 

4.4 ค่าวิทยากรปฏิบัติ (ภาครัฐ)      

300  บาท x 4 ชม = 1,200 บาท 

รวมเป็นเงิน  4,360  บาท 

 

5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ Tips and 

Tricks for safety in anesthesia 3 

ครั้ง 

5.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

30 บาท x 20 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง  

= 3,600บาท 

 5.3 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม

และผูด้ าเนินกิจกรรม 80 บาท x 20 

คน x 3 ครั้ง = 4,800 บาท 

รวมเป็นเงิน  21,000 บาท 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย

ส าหรับวสิัญญีพยาบาลโดย  

รศ.พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  อดีต

ประธานราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์

แห่งประเทศไทย 

6.1ค่าตอบแทนวิทยากร(เอกชน)     

1,200 บาท x 3 ชม = 3,600บาท 

6.2 ค่าที่พักวิทยากร 1,500 บาท x 

2 วัน  = 3,000 บาท 

6.3ค่าเดินทางวิทยากร โดยเครื่องบิน 

ประมาณ (ไป- กลับ) = 8,000 บาท 

6.4ค่ารถรับจ้างจากท่ีพักถึงสนามบิน   

500 บาท x 2 เที่ยว    
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน      15,600 บาท 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ How to 

make it safe and smooth in 

anesthesia      

 7.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx 

20 คน  =1,600 บาท 

7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 20 คน x 2 มื้อ    

=   1,200 บาท 

7.3 ค่าตอบแทนวิทยากร(ผู้วิพากษ์) 

ภาครัฐ600 บาท x 6 ชม 

=  3,600 บาท 

 รวมเป็นเงิน   6,400   บาท 

8.ประชุมวิชาการชมรมวิสญัญี

พยาบาลแห่งประเทศไทย (4 วัน) 

8.1 ค่าที่พักผู้เข้าอบรมและอาจารย์

ผู้ดูแล(ห้องคู่) 5 ห้อง x 3 คืน x 

1,800 บาท =  27,000บาท 

8.2 ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (ห้องเดี่ยว)  

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  4,200บาท 

8.3 ค่าลงทะเบียนผูเ้ข้าอบรมและ

อาจารยผ์ู้ดูแล 2,500 บาท x 11 คน   

=  27,500บาท 

8.4 ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง3,500x 4 วัน x 2คัน    

=   28,000บาท 

รวมเป็นเงิน 86,700 บาท 

9.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

Non-Technical Skills ทางวิสัญญ ี

โดย ผศ.ดร.สมบตัิ  สกุลพรรณ์  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9.1 ค่าตอบแทนวิทยากร1,200 บาท 

x 6 ชม x 2 วัน= 14,400บาท 

9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

30 บาท x 15 คน x 2 มื้อ x 2 วัน   

=  1,800บาท 

 9.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 

15 คน x 2 วัน  =   2,400 บาท 

  รวมเป็นเงิน  18,600  บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

10.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตใจ

ผ่องใสในงานวิสัญญ ี

10.1ค่าตอบแทนวิทยากร1,200 

บาท x 6 ชม x 2 วัน=  14,400บาท 

10.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 

บาท x 11 คน x 2 มื้อ x 2 วัน  

 = 1,320 บาท 

 10.3 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 

11 คน x 2 วัน  =   1,760 บาท 

รวมเป็นเงิน   17,480 บาท 

11.พิธีปิดหลักสูตรและมอบ

ประกาศนียบตัรส าเร็จการอบรม

วิสัญญีพยาบาล  

11.1 ค่าตกแต่งสถานที ่= 800บาท 

11.2 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและ

แขกผู้มีเกียรติ 30 บาท x 150 คน 

 =  4,500 บาท  

11.3 ค่าจัดท าปกประกาศนียบตัรผ้า

ไหมเทียม= 4,500บาท 

รวมเป็นเงิน       9,800     บาท 

11.4 ค่าอุปกรณ์ ใช้สอยในการอบรม 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

=  1,560บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท     

100 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แพทย์ใน
การดูแลและให้
ค าปรึกษานิสติ
แพทย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 
 

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

-อาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์
แพทย ์
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละของอาจารย์
แพทย์และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์แพทย ์
 
  
 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

 
 
 

1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 
 
 
 
 
 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 โครงการหลักสตูร 
Essential Course 
for Medical 
Educator (ECME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 2 ท่าน 

 80 % 1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

102 โครงการกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรนิสติ
แพทย์โครงการผลติ
แพทย์เพื่อชาว
ชนบทกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาตนเอง

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
เรียนรู้และเข้าใจ
ตนเองและพร้อม
พัฒนาศักยภาพท่ีมี
อยู ่
-เพื่อให้นิสิตแพทย์
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น 

-นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 
4 
 

 -ร้อยละของนิสิตแพทย์
ช้ันปีท่ี 4 
 

ร้อยละ 80 
 
 

1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

                                                                        136



 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

ตามแนวนพลักษณ์
ส าหรับนสิิตแพทย์
ช้ันปีท่ี 4 
 
 

รวมถึงผู้ร่วมงานและ
ผู้ปุวย    
-เพื่อให้นิสิตแพทย์
สามารถปรับตัวให้
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สมดลุ ตลอดมี
ความสุขในการเรียน 
 

103 โครงการหลักสตูร 
Essential Course 
for Medical 
Educator (ECME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 2 ท่าน 

 80 % 1 ก.ย.-31 
ต.ค. 62 

 

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

-ศนูย์แพทย์ฯ 

104 โครงการ
Exploratory 
Courses 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 7 ท่าน 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

105 โครงการ 
Research in 
medical 
Education (RIME) 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 4 ท่าน 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

106 โครงการ CPIRD 
Conference 
2017 (ครั้งท่ี 18) 
การประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษา 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย์และบุคลากร
ศูนย์แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 8 ท่าน 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

107 โครงการ
Assessment 
toolbox  
Part 1 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

108 โครงการ
Assessment 
toolbox  
Part 2 
 

-เพื่อพัฒนาอาจารย์
แพทย ์

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

109 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แพทยศาสตรศึกษา 
AMEE 2018 
 

-เพื่อศึกษาความ 
ก้าวหน้าของวิทยา 
การด้านแพทยศาสตร
ศึกษานานาชาต ิ

-อาจารย์แพทย์
จ านวน 6 ท่าน 

-ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

110 โครงการเพิม่พัฒนา
ศักยภาพความรู้
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบประมวล
ความรู,้ National 
Licensing 

-นิสิตแพทย์ทุกท่าน  -นิสิตแพทย์ผูเ้ข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน NL 
2,3 

100 % ก.พ. 62 
มี.ค.- เม.ย. 
62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น   108,300 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

Examination Step 
2,3 และเพื่อเป็นการ
ทบทวนและเตมิเตม็
ความรู้ที่ขาดไป 

111 โครงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการ
สมัครสอบเพื่อข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมขั้นตอนท่ี 2 
และ 3  

-เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการสมคัร
สอบ 

-นิสิตแพทย์ท่ีสมคัร
สอบ National 
Licensing 
Examination Step 
2 และ 3 

-นิสิตแพทย์ผูเ้ข้าร่วม
โครงการสอบผ่าน NL 
2,3 

100 % ก.พ. 62 
มี.ค.- เม.ย. 
62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น 70,000 บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

112 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่กับน้อง 

-สร้างความสมาน
สามัคคีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ระหว่างรุ่นพี ่
รุ่นน้อง 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

113 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
(ไหว้ครู) 

-สืบสานวัฒนธรรมที่
ดีที่ศิษย์มีต่อคร ู

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

114 โครงการประชุมทีม
บริหารด าเนินงาน
ศูนย์แพทยศาสตร ์

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

115 โครงการประชุม
ฝุายเพื่อด าเนินงาน
ศูนย์แพทยศาสตร ์

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค.61- 30 
ก.ย. 62 

 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

116 โครงการอบรม
อาจารย์แพทย์ใน
การออกข้อสอบ 

-เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะในการออก
ข้อสอบส าหรบันิสิต 

-อาจารย์แพทย์ที่
รับผิดชอบในการ
ออกข้อสอบ 

-ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

117 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

-เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

-บุคลากรใน
หน่วยงาน 

-ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

118 โครงการปัจฉมินิสติ
แพทย์และนิสติ
แพทย์ปีท่ี 6 แนะ
แนวนิสิตรุ่นน้อง 

-เพื่อเป็นการแสดง
ความยินดีแก่บณัฑิต
แพทย์ และสร้าง
สัมพันธ์อันดีนิสติรุ่นพ่ี
ไปให้แนะแนวนิสติ
แพทย์รุ่นน้อง 

-บัณฑิตแพทย์ทุก
ท่าน 
 

 

-ร้อยละของบัณฑิต
แพทย์ร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ  

100 % 1มี.ค. – 30 
เม.ย 62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  84,000บาท 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

119 โครงการเตรยีม
ความพร้อมนสิิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 4 

-เพื่อให้นิสิตมีความรู้
และทักษะในการท า
เวชปฏิบัต ิ

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

120 โครงการเตรยีม
ความพร้อมนสิิต
แพทย์ช้ันปีท่ี 6  

-เพื่อให้นิสิตมีความรู้
และทักษะในการท า
เวชปฏิบัต ิ

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

121 โครงการจดัสอบ 
OSCE ส าหรับนสิิต
แพทย์ ปี 6  

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ฝึก
ทักษะและเป็นการ
ทบทวนไปด้วย 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

122 โครงการอบรม
พัฒนาอาจารย์
แพทย์ Google 
application 

-เพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีความรู้และ
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ 

-อาจารย์แพทย์และ
บุคลากรในองค์กร 

-ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

80 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

123 โครงการงานวัน
มหิดล 

-เพื่อระลึกถึงพระราช
บิดา สร้างความรัก
และสามัคคีในองค์กร 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

124 โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสิต
แพทย ์

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
ปรึกษาปัญหาต่างๆ
กับอาจารย์แพทย ์

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

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

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

125 โครงการเตรยีม
ความพร้อมแพทย์
ต่างประเทศ 

-เพื่อมีความรู้และ
ทักษะในการท าเวช
ปฏิบัติ ฝึกทักษะและ
เป็นการทบทวนไป
ด้วย 

-บุคลากรที่เกี่ยวข้อง -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-เงินบ ารุงโรงพยาบาล 

126 โครงการประชุม
คณะด าเนินงาน
แพทย์ต่างประเทศ 

-ประสานการ
ด าเนินงานศูนย์แพทย์
กับอาจารย์แพทย์
ภาควิชาต่างๆ 

-บุคลากรในองค์กร -ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

100 % 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

127 โครงการส่งเสริม
ด าเนินการสอบ 
 

 

-เพื่อสนับสนุนเป็น
สวัสดิการในการจดั
สอบ 

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

100 % 
 
 

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 62 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
รวมท้ังสิ้น  170,000 บาท 

 
 

-ศูนย์แพทย์ฯ 

128 โครงการเยี่ยมและ
ติดตามบัณฑิต
แพทย ์

-ติดตามคุณภาพการ
ท างานของบัณฑิต
แพทย ์

-บัณฑิตแพทย์ที่จบ
การศึกษา 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตแพทย ์
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

129 โครงการแนะแนว
บัณฑิตแพทย์ (รุ่นที่ 
3) 

-เพื่อให้บัณฑิตแพทย์
รุ่นพี่ น า
ประสบการณ์ที่ได้
จากการปฏิบตัิงานมา
ถ่ายทอดความรู้ให้
นิสิตแพทย ์

-อาจารย์แพทย์,
นิสิตแพทย์และ
บุคลากรในองค์กร 

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

130 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พื้นฐานการอ่าน
งานวิจัยและ
วารสารทางวิชาการ
ทางคลินิก 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเพื่อท า
การเสนอและ
เผยแพร่งานวิจยั 
 

-อาจารย์แพทย ์ -ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

131 โครงการอบรม
พื้นฐานงานวิจัยทาง
คลินิกส าหรับ
อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจ 

-เพื่อส่งเสรมิให้
อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจท างานวิจัย 

-อาจารย์แพทย์และ
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

132 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
นิสิตแพทย ์

-เพื่อเฝูาระวังโรค
ให้แก่นิสิตแพทย ์

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

133 โครงการปฏิบัติ
ธรรมน าปญัญา 

-เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้
น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

-นิสิตแพทย์และ
อาจารย์แพทย ์

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

134 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ 

-ส่งเสรมิสุขภาพนิสิต
แพทย ์
-ส่งเสรมิความสามัคค ี
 

-นิสิตแพทย์ ช้ันปีท่ี 
4-6  

-ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

135 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนสิิต
แพทย ์

-สร้างความสมาน
สามัคคีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

136 โครงการค่ายอาสา  -เสริมสรา้งจิตส านึก
ในการเป็นแพทย์
ชุมชนแก่นิสิตแพทย ์

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละของนิสติแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

137 โครงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้าน
เครื่องแบบการ
แต่งตัว 

-ช่วยลดภาระในการ
ตัดเครื่องแบบ 
 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

138 โครงการแนะน า
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ
จากการท างาน 

-เพื่อแนะน าแนว
ทางการปฏิบัติตนเมื่อ
ได้รับอุบตัิเหตุในการ
ท างานได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

139 โครงการ Social 
mediaเพื่อนิสิต 

-เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้ และมสีถานท่ี
ในการศึกษาค้นคว้า 

-นิสิตแพทย ์ -ร้อยละความพึงพอใจ
ของนิสิต 

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

-ศูนย์แพทย์ฯ 

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

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

-ผู้รับผดิชอบด้าน
การเบิกพัสดุของ
หน่วยเบิกและ
เจ้าหน้าท่ีผูส้นใจใน
โรงพยาบาล จ านวน 
200 คน 

-ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินการ
ตามระเบียบได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ก าหนด  
   
 

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

 

-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ ์
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

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

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

-ผู้รับผดิชอบการ
เบิกวัสดุทุกกลุม่งาน 

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

-คณะกรรมการ  
ร้อยละ 90 มีส่วนร่วม 

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

-นางรัตนมาลา เทียมถนอม 

142 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
ภายในรพ.   

- เพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายในของ
รพ.ให้มีประสิทธิภาพ 

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
รพ.นครพิงค ์และ

- หน่วยงานในรพ.ได้รับ
การตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานระบบ

-อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

 

มี.ค. 62  
 

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

-ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 หัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝุาย/หัวหน้า
งาน 
 

ควบคุมภายใน 
 
  

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

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

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

-งานกายภาพบ าบัด 
รพ.นครพิงค์  

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

  
 
 
 

ต.ค.61-ส.ค. 
62 
 

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

-นายพิชัย ปาพันธ ์
-นายบุญรุ่ง อริยชัยกลุ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

144 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและ
การท างานเป็นทีม  
สหสาขาวิชาชีพ 
 

 - ทุกหอผู้ปุวย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring เพิ่ม
มากขึ้น  

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

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

 - ทุกหอผู้ปุวย -คะแนนประเมิน 
Overall scoring เพิ่ม
มากขึ้น  

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

-เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรได้ให้การ
ดูแลผูปุ้วยท่ีอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ ์

-ทุกหอผู้ปุวย -มีการใช้ Evidence – 
based practice 

80 % 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 
 

ไม่ใช้งบประมาณ -หัวหน้ากลุ่มงานอายรุกรรม 
-หัวหน้าหอผู้ปุวย 

147  โครงการ 
Reaccreditation 
ครั้งท่ี 5 

-เพื่อธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพของรพ.ตาม
มาตรฐาน HA 

-PCT/ทีมน าระบบ -โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองตามมาตรฐาน 
HA 

-ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน HA 

 
 
 

 พ.ค.62 
 

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

-นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกลุ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

 
 
 
 
 

148 โครงการประเมิน
จากสมาคมเภสัช
กรรมโรงพยาบาล 
(ประเทศไทย) 

-เพื่อธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพของรพ.ตาม
มาตรฐาน HA 

-PCT/ทีมน าระบบ
ยา 

-รพ.ผ่านการประเมิน
จากสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) 

-ผ่านการประเมินจาก
สมาคมเภสัชกรรม

โรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) 

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

 

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

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

-เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบประเมิน
ความเสีย่งใน
หน่วยงานทุก
หน่วยงาน จ านวน 
120 คน 

 

- ร้อยละของผู้เข้าอบรม
ที่มีคะแนนผลการท า 
post test ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 62 
 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

engagement 
 

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

 
 
-ร้อยละของหน่วยงานที
มีการประเมินความ
เสี่ยงด้าน clinical risk 
ในการท างานของ
บุคลากร 

 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

-นางเยาวภา จันทร์มา 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดการสารสนเทศ
ทางการ 
พยาบาลให้เหมาะสม
กับ 
หน่วยงานของตน 

151 ประชุม
คณะกรรมการ
สารสนเทศโซนที่ 5 
อ าเภอแม่รมิ-
อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

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

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

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

 ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

จัดการระบบข้อมลู
ภายในเครือข่าย 

152 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านสารสนเทศ 

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

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

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

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 

153 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตสื่อเรียนรูด้้าน
ระบบข้อมลู
สารสนเทศ 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถ
ด าเนินการตาม

ผู้รับผิดชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
ในเขตอ าเภอแมร่ิม 
– อ าเภอเมือง

1. ร้อยละของสื่อเรียนรู้
ที่วางแผนไว้ และ
สามารถใช้ได้จริง 

 ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

154 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทีมน าระบบข้อมลู
สารสนเทศ 
 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถก ากบั
ติดตามพื้นที
รับผิดชอบ ตาม
แผนการพัฒนาข้อมลู
สารสนเทศท่ีวางไว ้

-ผู้รับผดิชอบระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 

1. ร้อยละตัวช้ีวัดที่
วางแผนด าเนินการไว้ 
และสามารถติดตามได้
จริง 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

-นพ. ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ระหว่างเดือน
1 ธ.ค. 61 –
30 ก.ย. 62 

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

ร้อยละ 70 

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

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

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

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

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

-นางศรีทุน  ขาวแสง  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

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

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

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

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

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อ าเภอเมืองและ
อ าเภอแม่รมิ 
 
 
 
 
 

แนวทางเดียวกนั
มุ่งเน้นจัดบริการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวโดย
ให้บริการแบบ
ผสมผสานเป็นองค์
รวม  

และผูร้ับผดิชอบงาน
ดูแลต่อเนื่อง 
จ านวน 50 ราย 
 

156 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
รายได ้
คา่รักษาพยาบาล  

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

 -เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลนคร
พิงค์รับรู้ เข้าใจใน
ระบบการจัดเก็บ
รายได้  
ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนต่าง ๆ 

1.ผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ100 
เข้าร่วม 
2.ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

-ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบการ
จัดเก็บรายได ้ 
 
 
 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

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

 -งานการเงิน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

อื่นๆเป็นไปด้วยความ
ครบถ้วน  
ถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ 
และคณุภาพ  
รพ.นครพิงค์มีรายได้
ครบถ้วน 
 
 

157 พัฒนาการรายงาน
ข้อมูลทางด้านการ
พัสดุ 

-เพื่อให้การรายงาน
ข้อมูลทางด้านการ
พัสดุด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างการนเบิกจ่าย
และพัสดุคงคลัง
ถูกต้อง 

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

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

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 
      

1 พ.ย. – 31
ธ.ค. 61 

 
 
 
  

 

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

-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ ์
-น.ส.น้ าทิพย์   ธิปาง 

158 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ระบบการบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้าง 
(GL)กลุ่มประกัน
สุขภาพ 
 
 
 

1.เพื่อให้การบันทึก
บัญชีและตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ประเภทต่างๆได้แก่   
หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
ประกันสังคม 
ข้าราชการจ่ายตรง 

-เจ้าหน้าท่ี 
รพ.นครพิงค์ รับรู้ 
เข้าใจในระบบการ
บันทึกบัญชีและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
 
 

1.ผู้เข้ารับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ100 
เข้าร่วม 
2.ตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์จะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 

-ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบบัญชี  
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย.62  
 
 
 
 
 
 

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

 - งานการบัญช ี
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ล าดับ ชื่อโครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 62 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  
(แจงรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
ระบบการบันทึก
บัญชีระบบ GFMIS  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้เข้าอบรมร้อยละ100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ร้อยละ 100 มีความ
เข้าใจในระบบบัญชี 
 
 

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

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

 
 

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

 

  



ผังขั้นตอนการจัดท าและด าเนนิการอนุมัติโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผังขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโครงการ ตามแนวทางการเขียนโครงการ ส่งกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

-ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ  

คณะกรรมการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญและอนุมัติ
โครงการในหลักการ/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการรวบรวมเสนอต่อคณะกรรการเพื่อพิจารณา
ข้อเสนอโครงการภายใน 1-2 วันหลังจากรับข้อเสนอ 

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 

 

ฝ่าย/กลุ่มงานจัดท าโครงการตามแนวทางการเขียนโครงการ
(แนวตั้ง)และแผนงานโครงการ(แนวนอน) จัดส่งให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ก่อนด าเนินการประมาณ 
1 เดือน 

-ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

 

รวบรวม/ วิเคราะห์  โครงการน าเสนอและ ตรวจสอบ
เบื้องต้นตามแนวทางการเขียนโครงการ และ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการ
ของค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  และ
ระเบียบของผู้สนับสนุนงบประมาณ ภายใน 3-5 วัน  

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ                 
-กลุ่มงานการเงิน  

 

 

ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามแนวทางรูปแบบ     การเขียน
โครงการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ ฯ และระเบียบของงบผู้สนับสนุนงบประมาณ 
ภายใน 3-5 วัน 

-กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

เสนอผ่านผู้บรหิาร ลงนามโครงการ ดังนี้                    - 
ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้ากลุ่มงาน/ประธานทีมน า)   - ผู้
เห็นชอบโครงการ (ผู้อ านวยการ รพ.นครพิงค์)                      
- ผู้อนุมัติโครงการ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
ภายใน 3-4 สัปดาห ์

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ              
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ                 
- กลุ่มงานธุรการ 

ส่งโครงการทีไ่ดร้ับการอนุมตัิแก่เจา้ของ โครงการทราบผล 
เพื่อด าเนินการ ภายใน 1-2 วัน    

-กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 

- หลังจากโครงการได้รับอนุมัติโครงการ ติดต่อกลุ่มงานพัสดุ 
เพื่อท าบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 2-3 วัน  

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ      

                             
- กลุ่มงานพัสดุด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ใน
โครงการ ก่อนด าเนินการโครงการ และรอรับของภายใน 
10-14 วัน จึงจะด าเนินการได ้

- กลุ่มงานพัสด ุ

 

ร่างท าโครงการ 

รอการพิจารณา 

จัดท าโครงการ 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมลู 

ด าเนินการแกไ้ข/ปรับปรุง 

รวบรวมเสนอผู้บริหาร/ลงนามอนุมัติโครงการ 

แจ้งการอนุมัติโครงการ 

ด าเนินการติดต่อกลุ่มงานพัสด ุ

พัสดุด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
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ผังขั้นตอนการจัดท าและด าเนนิการอนุมัติโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ผังขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 

 

ก่อนด าเนินโครงการ ติดต่อกลุ่มงานการเงิน  เรื่อง 
ท าสัญญายืมเงิน  10-14 วัน ก่อนด าเนินโครงการ  

- กลุ่มงานท่ีเสนอขอ  

- กลุ่มงานการเงิน ด าเนินการเสนอบันทึกเงินสด(เช็ค) 
ผ่านรองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร และผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาล และรอรับเช็ค ภายใน 5-7 วัน                                 
* กรณีงบจากโครงการ Sevice Plan รอรับเช็ค 
ภายใน 10 -14 วัน     

- กลุ่มงานการเงิน 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการให้กลุม่งาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดการด าเนินการ 

- ฝ่าย/กลุ่มงานท่ีเสนอขอ 

คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ สรุปผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ 

- คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ 

 

 - โครการที่ได้รับอนุมัติโดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลนครพิงค์  ปีงบประมาณ 2562      
ทุกโครงการต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30  มิถุนายน 2562 และส่งหลักฐานเบิกจ่ายภายใน               
31 กรกฎาคม 2562 โครงการใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในเวลา โรงพยาบาลไม่อนุมัติให้ขอใช้เงิน
เหลื่อมปี 

 - ยกเว้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน และมีระเบียบให้สามารถ
ด าเนินการข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้หน่วยงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ส่ง
ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

เสนอผลการด าเนินการ 

สรุป/รายงาน 

การเงินด าเนินการตามโครงการ 

ด าเนินการติดต่อกลุ่มงานการเงิน   
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บันทึกข้อความ 

 

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

ที ่ชม ๐๐๓๒.๒/                 วันที่ ............................................      
เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 

เรียน    หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
 
 

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

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

 

 ๑.  หลักการและเหตผุล: การเขียนความเปน็มาหรือภูมหิลัง (Background)และสภาพปญัหา 

-  ระบคุวามเปน็มาของโครงการ 
      -  ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
      -  ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ  รวมทั้งสาเหตุมาจากอะไร มีข้อมลูสนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน 
      -  ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี ้
      -  ระบคุวามส าคญัของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย 

๒.   วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ …………………………. 

  ๒.๒…………………………… 

-  ระบุผลลพัธ์ท่ีคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ท าโครงการนีแ้ล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร )ควร
เขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น  ระบุให้ชัดเจน รัดกุม และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

๓. เป้าหมาย 

  ๓.๑……………………………….. 

  ๓.๒………………………………….. 

-   เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏบิัติงานที่ระบุในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ  เวลาและพื้นที่ใน
การปฏิบัติงานะบเุวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ 

๔. พื้นที่ด าเนนิงาน……………………………… 

๕.  กิจกรรมและกระบวนการด าเนนิงาน 

๕.๑……………………………………….. 

๕.๒………………………………………… 
      -  ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด 
      -  ระบุขัน้ตอนในการด าเนนิกิจกรรม 
      -   ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติการ 

๖.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

      -  ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนนิงานของแต่ละกิจกรรม 

 ๗. งบประมาณ 

-  ระบุแหล่งงบประมาณ และค่าใช้จ่ายของโครงการ  โดยยึดตามระเบียบค่าใช้จ่ายของ กระทรวงการคลัง 

๘.  ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
           -  ระบุชื่อบคุคลหรือคณะท างานทีร่ับผิดชอบในการจัดการโครงการ 

๙. การติดตาม... 
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๙. การติดตามและประเมินผล 

๙.๑……………………………………….. 

๙.๒………………………………………… 
      -  ระบุวิธีการ เกณฑ์วัด และระยะเวลา ท่ีจะติดตามโครงการ 
      -  ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ประเมนิผล 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑……………………………………….. 

๑๐.๒………………………………………… 
 
       -  ระบุผลประโยชน์ที่กลุม่บุคคล หรือ พืน้ที่ หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ 
       -  ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากโครงการ 

          

 

ผู้เสนอโครงการ                      ลงชื่อ ........................................................                               
                                                             (......................................................) 
                                            ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานหรือประธานคณะท างาน 

             

 

 ผู้เห็นชอบโครงการ                       ลงชื่อ ......................................................      
                                                                   (นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์

              

 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 โครงการ…..ระบุชื่อโครงการ…................................................................................................………….. 

 

 

                                           ลงชื่อ..ร้อยเอก...................................................  
                                           (นายภูรีวรรธน์  โชคเกิด) 
                                               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่

 

 

 

 

หมายเหตุ   ตามระเบียบราชการ  ให้เขียนตัวเลขในโครงการเป็นเลขไทย ทั้งหมด 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กลุ่ม........................................... โรงพยาลบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อแผน    โครง…………………………………………………………………………………………… 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

-  ระบุความเปน็มาของโครงการ ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปจัจุบัน 
      -  ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการ  รวมทั้งสาเหตุมาจากอะไร มีข้อมูลสนับสนุนให้ปรากฏชัดเจน 
      -  ระบุโอกาสถ้ามีการลงทนุในโครงการนี้ ระบุความส าคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผน 
- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ (ท าโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร )ควรเขียนให้อยู่ในรูปการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้น  ระบุให้

ชัดเจน รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้จริง 
เป็นแผนเพื่อตอบสนอง   O แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของพ้ืนที่  O   นโยบายและปัญหาระดับชาติ   O สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   
                                O ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่....................... 
 แหล่งงบประมาณ         O  เงินงบประมาณ  O  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน).....................................O.เงินบ ารุง    O  อปท.    O  อ่ืนๆ(ระบุ...............................) 

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา งบประมาณ 
(แจงรายละเอียด) 

กลุ่มงาน/ฝ่าย
รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ

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

 

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

หัวหน้ากลุ่มงาน  
 

 

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบแผน 
                (........................................) 
          (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ) 
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หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม / อบรมตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562 
 

เพ่ือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  
ดังนั้นให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดประชุม/อบรม ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้แนวทางดังต่อไปนี ้
 

1.การจัดการประชุม/อบรม 
 1.1 การจัดโครงการประชุมฯหรือโครงการอบรมฯ ที่จะต้องใช้เงินบ ารุงหรืองบประมาณของโรงพยาบาล 
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเบื้องต้น  
 1.2 ผู้ด าเนินการจัดการประชุม/ ฝึกอบรม  ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จากนั้นให้เสนอขออนุมัติด าเนินการตามแผน โดยให้เสนอในรูปแบบโครงการตามรายละเอียด
แบบจัดท าโครงการ   

 

2.สถานที่จัดประชุม/อบรม 
 2.1 การจัดประชุม/อบรม ให้ด าเนินการจัดในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ หากด าเนินการจัดประชุม
ในโรงพยาบาล ผู้จัดต้องด าเนินจองห้องประชุมและประสานงานเวชนิทัศน์ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ส าหรับการประชุม  
 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม 
 3.1. การจัดประชุม / อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง 1 วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ 1 มื้อ ในอัตรา    
เท่าท่ีจ่ายจริง 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
ในการด าเนินการจัดประชุม/อบรม    
 3.3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วน
ราชการ   
 3.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เอกสาร ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง ไม่เกินคนละ 30 บาท/ คน 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ   กรณีมีเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้จัดท าเป็น Electronic File ให้ผู้เข้าร่วมประชุม Download  เพ่ือประหยัดงบประมาณ  

4.การด าเนินการหลังการจัดประชุม / อบรม / จัดท าโครงการ 
 4.1 ผู้จัดประชุม / อบรมจะต้องจัดท าแบบสรุปผลการจัดประชุม/อบรม ตามแบบฟอร์ม ส่งให้กับกลุ่มงาน
นโยบายและแผนงาน ภายใน 1 เดือน 

5.การสนับสนุนจากกลุ่มงานนโยบายแลแผนงานในการจัดประชุม/อบรม 
กลุ่มงานนโยบายและแผนงานจะให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการของฝ่าย/กลุ่มงานดังต่อไปนี้ 
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 5.1. ตรวจสอบโครงการ และจัดแบบด าเนินการ ตามประกาศแจ้งจาก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  / 
ตรวจสอบงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  

     5.2. น าเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร    
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หลักเกณฑ์การใช้งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ปีงบประมาณ 2562 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (รวมทั้งบริการทาง  
ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน) แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิทั้งใน และนอกหน่วยบริการ (เฉพาะพ้ืนที่เครือข่าย
โรงพยาบาลนครพิงค ์; อ าเภอเมืองเชียงใหม่ [เฉพาะนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่] และอ าเภอแม่ริม) 

  

1.วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรับ และเชิงรุกรวมถึงบริการเสริมให้
ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากข้ึน 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแสวงหาผลก าไร เพ่ือด าเนินการหรือจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
 1.3 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือการแก้ปัญหาพ้ืนที่  
 1.4 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ เพ่ือลดปัญหา (gap) การเข้าถึงบริการ/ คุณภาพบริการรวมทั้งการ
ก ากับติดตามและประเมินผล  
 

2.การใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.1 การใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการตามนโยบายการประหยัดของโรงพยาบาล 
 2.2 สถานที่จัดการประชุม/ ฝึกอบรมควรใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาลนครพิงค์ / สถานที่ของ
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอแม่ริม 
 2.3 การออกปฏิบัติงาน หรือนิเทศติดตามงานในพ้ืนที่ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน ค่าอาหาร และ
ค่าอาหารว่างได้ 
 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  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกิน 80 บาท/ คน/ มื้อ  
 2.6 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
ส่วนราชการ   
 2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ค่าเอกสารประกอบการประชุม/อบรม ให้ใช้จ่ายตามความเป็น
จริง โดยให้งานพัสดุของโรงพยาบาล เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
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แบบสรุป/ประเมินโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
๑. ชื่อโครงการ  :   ……………………………………………………………………………………..…………………………… 
๒. งบประมาณ  : …………………บาท ( .............................................................. )   
๓. แหล่งงบประมาณ :    (  ) เงินบ ารุงโรงพยาบาล  (  )  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (  )  งบ สปสช………………… 
                            (  )  อื่นๆ …………………………………………………………………   
๔. ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ ………………………………………………………..เบอร์โทร……………………..     
กลุ่มงาน………………………………………………………………………………….. 
๕. โครงการน้ี ตอบสนอง 
       ๕.๑ ยุทธศาสตร์ล าดับที่……………………………………………………………………………………………..…….….……… 
       ๕.๒  เป้าประสงค์ (ข้อที่)……………………………………………………………………….…………….……..…..……….….. 
       ๕.๓  ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ KPI เรื่อง……………………………………………………….………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..….. 
 ๖ . วิธีการด าเนินโครงการ :  

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

๗. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ …………………………………………………………………. 
    ระยะเวลาที่ด าเนินการได้จริง (ระบุ วัน เดือน ปี)……………………………………………………………………. 
๘. พื้นที่ด าเนินงาน(ระบุสถานที่)…………….…………………………………………………………………………..  
๙. ผลการด าเนินงาน  

(   ) ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจาก.................................................................................................................. 
(   ) อยู่ระหว่างการด าเนินงานโดยด าเนินงานได้ร้อยละ…………………………ของกิจกรรมทั้งหมด 

      (   ) ด าเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมของโครงการ   
 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร …..…………………บาท ( .............................................................. )   
 - เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ……………………..บาท ( .............................................................. )   
           คิดเป็นร้อยละ …………………   ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    ตามรายละเอียดดังน้ี 
       ๙.๑ กิจกรรมที่ ๑ ………………………………………………………………….……………… งบ…………………..บาท          
       ๙.๒ กิจกรรมที่ ๒ …………………………………………………………………………………… งบ…………….……บาท           
       ๙.๓ กิจกรรมที่ ๓ ……………………………………………………………………………….……งบ………..………..บาท                
       ๙.๔ กิจกรรมที่ ๔ …………………………………………………………………………………… งบ…………….…….บาท           
       ๙.๕ กิจกรรมที่ ๕ ………………………………………………………………………………..……งบ………………. .บาท           

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

 
 

 ๑๐.ผลลัพธ์โครงการ… 
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๒ 
 

 

๑๐.ผลลัพธ์โครงการตามวัตถุประสงค์ 
      วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ …………………………………………………………………………………………………… 
 (     )  บรรลุ  (   )   ไม่บรรลุ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ …………………………………………………………………………………………………… 
 (    )  บรรลุ  (   )   ไม่บรรลุ เพราะ....................................................................................... ........................... 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      วัตถุประสงค์ขอที่ ๓ …………………………………………………………………………………………………… 
 (     )  บรรลุ  (   )   ไม่บรรลุ เพราะ 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑๒. ประโยชน์หรือผลลัพท์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ(หลังการจัดโครงการ) 

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

๑๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ   
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๔. แนวทางการด าเนินการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๕. ผู้รายงาน 
 

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

   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                 หัวหน้ากลุ่มงาน 
               ............../.............../................                                                   .............../.............../................ 
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