
แผนปฏิบัติการ คป.สอ.เวียงป่าเป้า

PP & P Excellence 2566

งบประมาณ

 Cup 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต. อปท. อ่ืนๆ

SO3: - การรักษา 

ส่งเสริม ฟ้ืนฟูป้องกัน

โรคและสร้างความ

เข้มแข็งของระบบ

สุขภาพอย่างมีคุณภาพ

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้าน

สุขภาพ)

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

อนามัยแม่และเด็ก

1. อัตราส่วนการตายมารดา

ไทยต่อการเกิดมีชีพ ไม่เกิน 

17 ต่อแสนคน

1. ANC 8 คร้ังคุณภาพ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รุ้งราวรรณ  Cup เวียงป่าเป้า

SO4:- ภาคีเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งสามารถ

เป็นหุ้นส่วนการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพ

2. การให้บริการหญิงต้ังครรภ์และ

หลังคลอดอย่างมีคุณภาพ

WO2:-ส่งเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ท่ีผลิตในท้องถ่ิน

3. ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรก ก่อน

หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

WO6:- พัฒนาระบบ

สารสนเทศสาธารณสุข

สร้างการรอบรู้ด้าน

สุขภาพของประชาชน

1. อัตราการคลอดมีชีพใน

หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ

จ านวนประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี ไม่เกิน 25 ต่อ 

1,000 คน

1. ให้ความรู้ในกลุ่มเยาวชนอายุ 12 -

 15 ปี

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รุ้งราวรรณ  Cup เวียงป่าเป้า

ST1:-เครือข่ายบริการ

สุขภาพและภาคี

เครือข่ายมีการจัดการ

ส่งเสริมภาวะป้องกัน

ปัญหาโรคระบาดใน

ชุมชนตามมาตรฐานเพ่ิม

ศักยภาพสามหมอ

1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

หญิงต้ังครรภ์ และผู้ปกครอง

เด็ก 0-5 ปี

  15,000 ม.ค.-มี.ค.655 วชิตาลักษณ์  อบต.เวียง 

15,000

WT2:- พัฒนาระบบการ

คัดกรองโรคอุบัติใหม่

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

1. ฝึกทักษะการประเมินพัฒนาการ

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่

ผู้ปกครอง

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 วชิตาลักษณ์ +

 รพ.สต.

 Cup เวียงป่าเป้า

WT3:- สร้างระบบ

บริการในระดับปฐมภูมิ

2. ร้อยละ 100 ของเด็ก

ปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรอง

1. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ

กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จน

วชิตาลักษณ์

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
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งบประมาณ

 Cup 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต. อปท. อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

SO1: - เครือข่ายบริการ

สุขภาพเข้มแข็ง

1.3 โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก

เต้ีย

1. เฝ้าระวังโรคเด็กเต้ีย <10% 1. ตักบาตรไข่ดิบและนมจืดใน

โรงพยาบาลเดือนละ 1 คร้ัง

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 วชิตาลักษณ์

SO4:- ภาคีเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งสามารถ

เป็นหุ้นส่วน การ

ด าเนินงานด้านสุขภาพ

1.4 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล

ตาม Care Plan

1. เชิญชวน อปท อีก 5 แห่ง สมัคร

กองทุน LCT ของ สปสช

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 อรทัย  กองทุน LTC 

สปสช

2. สถานบริการทุกแห่งท า care 

plan ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

3. ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( 

Long Term Care : LTC) ในชุมชน

ผ่านเกณ์

2. ร้อยละ......ของผู้สูงอายุมี

แผนส่งเสริมสุขภาพดี 

(Wellness Plan)

อรทัย

SO4:- ภาคีเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งสามารถ

เป็นหุ้นส่วน การ

ด าเนินงานด้านสุขภาพ

3. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุท่ี

ผ่านการคัดกรองและพบว่า

เส่ียงต่อการเกิดภาวะสมอง

เส่ือมหรือภาวะหกล้ม ได้รับ

การดูแลรักษาในคลินิก

ผู้สูงอายุ

1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตาม

เกณฑ์ประเมิน ADL

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 อรทัย  Cup เวียงป่าเป้า

WO4:-สร้างการบริการ

สุขภาพส าหรับกลุ่มชาติ

พันธ์

1.5 โครงการตรวจสุขภาพ

แม่ปูนหลวง

ออกตรวจสุขภาพแม่ปูนหลวง (เบ้ีย

เล้ียง 6คน*120บาท-16คร้ัง)

     11,520 วชิตาลักษณ์
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 เงินบ ารุง 

รพ.สต. อปท. อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

WO4:-สร้างการบริการ

สุขภาพส าหรับกลุ่มชาติ

พันธ์

1.6 โครงการหลวงและ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวง สนับสนุนการ

ด าเนินงานตามโครงการ

พระราชด าริและเฉลิมพระ

เกียรติ

     47,500 ประภัสสร   งบ จังหวัด

SO3: - การรักษา 

ส่งเสริม ฟ้ืนฟูป้องกัน

โรคและสร้างความ

เข้มแข็งของระบบ

สุขภาพอย่างมีคุณภาพ

1.7 โครงการ LTC 576,000    อรทัย เย่ียมผู้สูงอายุ

1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ      15,000 อรทัย

SO4:- ภาคีเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งสามารถ

เป็นหุ้นส่วนการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพ

1.9 โครงการประชุมหมอ

ครอบครัวชุมชน ต.เวียง

1.จัดประชุมแกนน าสุขภาพ   ( 20

คน*100บาท*3คร้ัง)

       6,000 ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ประภัสสร

1.10ส่งเสริมทันตสุขภาพใน

กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน

ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุติด

เตียงได้รับการเย่ียมบ้าน และ

1. ออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง

ร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

       1,500 มนฑกานต์1.11 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 

จ านวน 400 คน

ร้อยละ 70 หญิงต้ังครรภ์ 

ได้รับบริการตรวจฟัน ให้ กรติกา1.12 กลุ่ม wbc จ านวน 483

 คน

ร้อยละ 50 เด็ก ได้รับบริการ

ตรวจฟัน ทาฟลูออไรด์ ให้ จีรวัจน์

WO6:- พัฒนาระบบ

สารสนเทศสาธารณสุข

สร้างการรอบรู้ ด้าน

สุขภาพของประชาชน

2.1. โครงการพัฒนาความ

รอบรู้ด้านสุขภาพของ

ประชาชน

1. ร้อยละ 60 ของประชาชน

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

1. ให้ความรู้ และทักษะการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ไม่ใช้

งบประมาณ/ขอ

สนับสนุน

กองทุนท้องถ่ิน
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

2.2 โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงและโรคเบาหวานใน

ชุมชน

หน่ึงต าบลหน่ึงกิจกรรม          (ต.

เวียง500คน*25บาท,รพสต.ล่ะ

6000*10แห่ง)

     72,500 กิตติยา 

2.3 โครงการให้ความรู้เพ่ือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกลุ่ม

เส่ียง CVD ท่ีมีคะแนน > 20 

คะแนน ข้ึนไป

2.4 โครงการประชาสัมพันธ์

อาการเตือน Stroke-MI , 

ระบบแจ้ง 1669

15,000     

2.5 โครงการพ มนาศักยภาพ

บุคลากรผู้ดูแลโรคเร้ือรัง 

6,600       

2.6 โครงการฝึกอบรม

โรงเรียน พ่อ แม่

1.โครงการฝากครรภ์คุณภาพ     

กิจกรรม          - รณรงค์ ในชุมชน 2.7 โครงการอบรมนมแม่ 5. อบรมนมแม่ในเครือข่าย    -

ค่าอาหาร 25คนๆละ70 บาท  

3,000       

2.9 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ืองการช่วยชีวิต

42,000     

2.10 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ืองการช่วยชีวิต

8,000       

2.11โครงการสร้างความรอบ

รู้ด้านสุขภาพ Media 

literacy ด้านยา และ

สมุนไพรในชุมชน

เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้เท่าทัน

การใช้ยาและสมุนไพรท่ี

ถูกต้อง

ป้ายไวนิลพร้อมขาต้ังความเร่ืองยา  2

 ป้าย และป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง

ความรู้เร่ืองสมุนไพร 1 ป้าย

1,800       สุภัสสร+พิญช์ ราคาป้ายละ 

600 บาท X 3 

ป้าย รวมเป็นเงิน

 1,800 บาท

SO4:- ภาคีเครือข่ายมี

ความเข้มแข็งสามารถ

เป็นหุ้นส่วนการ

ด าเนินงานด้านสุขภาพ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปี 

2566

1. อ าเภอเวียงป่าเป้าผ่าน

เกณฑ์การประเมินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและระบบ

สุขภาพอ าเภอ

1. ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการ 

พชอ
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

2. ประชุมคณะกรรมการ พชอ 

ก าหนดประเด็น พชอ

8,000       ต.ค. 65 - ก.ย. 66 สสอ.วปป ค่าอาหาร 20 

คน* 4 คร้ัง คร้ัง3. มอบหมายภารกิจให้พ้ืนท่ี

ด าเนินการ4. ติดตามความก้าวหน้าทุกไตรมาส

SO2:- การพัฒนาระบบ

บริการแพทย์ฉุกเฉินและ

การจัดการภาวะฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์ระบบส่ง

ต่อ

3.การป้องกันควบคุมโรค

และลดปัจจัยเส่ียงด้าน

สุขภาพ

4.1 โครงการพัฒนาระบบ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ

ภัยสุขภาพ

1. ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินและการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข

1. ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อม

ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุข ( 

ค่าอาหาร 50 คน 1 คร้ัง คร้ังละ 100

 บาท)

5,000       ต.ค. 65 - ก.ย. 66 นางพีระดา 

SO3: - การรักษา 

ส่งเสริม ฟ้ืนฟูป้องกัน

โรคและสร้างความ

เข้มแข็งของระบบ

สุขภาพอย่างมีคุณภาพ

5.1 โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิต

สูง โดยบูรณาการร่วมกับ

กองทุนท้องถ่ิน

1. ร้อยละ 80 ได้รับการ

ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย 

กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

และ/หรือความดันโลหิตสูง

1. กลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3 อ 

2 ส

55,000     ต.ค. 65 - ก.ย. 66 กิตติยา รพ.สต/รพ. 

แห่งละ 50 คน 

รวม 550 คน 

คนละ 100 บาท

5.2 โครงการอบรมให้ความรู้ 

ลดการใช้ สารเคมีในเกษตรกร

1. ผู้ได้รับการตรวจสารเคมีใน

เลือด ผ่านระดับปลอดภัย 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรเร่ืองการลด

การใช้สารเคมี2. ตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือด 33,000     ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ปัณจญี รพ.สต/รพ. 

แห่งละ 100 คน

 รวม 1100 คน 
3. กลุ่มท่ีไม่ปลอดภัยและมีความเส่ียง

 ได้รับการรักษาโดย รางจืด

55,000     ปัณจณี 550 คน*100 

บาท3. กลุ่มท่ีไม่ปลอดภัยและมีความเส่ียง

 ได้รับการตรวจติดตามหลังรักษา

16,500     ปัณจณี 550 คน*30 บาท

5.3 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อร่วมกับภาคี

1. ร้อยละ 100 ของพ้ืนท่ี

สามารถควบคุมสถานการณ์

1. ด าเนินการเฝ้าระวังโรคติดต่อใน

ชุมชนอย่างต่อเน่ืองทุกพ้ืนท่ี

     29,000 ประภัสสร 30คน*100

บาท*3คร้ัง 2. ระบบการแจ้งข่าวสารของ

เครือข่ายมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 

ประภัสสร

3. เม่ือพบโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

ด าเนินการควบคุมในทันที

ผอ.รพสต.ทุกแห่งงบจาก อปท

5.4 โครงการคัดกรอง

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

1. ร้อยละ 95 ของประชาชน

อายุ 35 ปีข้ึนไปได้รับการคัด

1. จัดท าแบบคัดกรองเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงประจ าปี

25,000     เอลีชา งบจาก อปท

2. ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง อายุ 35 ปีข้ึนไป 50,000 คน

ดวงดาว เตชะนันท์(งบร่วมlab)

5.5 โครงการคัดกรองมะเร็ง

ล าใส้

1. ร้อยละ 80 ของผู้มีความ

เส่ียงได้รับการตรวจมะเร็ง

1. คัดกรองมะเร็งล าใส้ ด้วยวิธี fittest 37,500     ดวงดาว เตชะนันท์1500 คน*20 

บาท(งบอ่ืนๆ)2. จัดประชุมประชุมเครือข่าย งาน

คัดกรองมะเร็ง 1 คร้ัง

       2,000 ประภัสสร 20คน*100บาท

(งบอ่ืนๆ)
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งบประมาณ

 Cup 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต. อปท. อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

5.6 โครงการคัดกรองกลุ่ม

เส่ียงมะเร็งท่อน้ าดีโดยอัล

ตราซาวน์

1. คัดกรองด้วยวาจา /คัดกรอง

ด้วยอัลตราซาวน์

  20,000 ประภัสสร 100 คน*50 

(คัดกรอง)/100*

150 (ค่าอัลตรา

ซาวน์) 20,000 

งบจาก จังหวัด

(งบอ่ืนๆ)5.7 โครงการจัดต้ัง Health 

Station เพ่ือพ่ิมการเข้าถึง

การประเมินสภาวะสุขภาพ

ท้ังกลุ่มเส่ียงและกลุ่มป่วย ใน

พ้ืนท่ีน าร่อง ต าบลเวียง โดย

บูรณาการงบประมาณ

ร่วมกับกองทุนท้องถ่ิน

โสภา

5.8 โครงการชุมชนลดเค็ม 

โดยบูรณาการงบประมาณ

กลุ่มการพยาบาล + 

5.9 โครงการ Well life / 

เพ่ิมพ้ืนท่ีออกก าลังกายใน

กาญจนา

5.10 โครงการโรงเรียน

เบาหวานสัญจร เพ่ือ

สนับสนุนการปรับเปลียน

พฤติกรรมกลุ่มป่วยท่ีรับยาท่ี 

รพ.สต.ใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดย

ทีมสหสาขาวิชาชีพ บูรณา

การร่วมกันในวันปรับยา

เบาหวานที รพ.สต.

ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือด(HbA1C ≤ 

7%) > ร้อยละ 40 ผู้ปวย

ความดันโลหิตสูงควบคุม

ระดับความดันโลหิต (BP ≥ 

140/90mmHg) > ร้อยละ 50

บูรณาการงบกับ case OPD ค่าตรวจ

 Hba1c คนล่ะ x95บาทx110คน

10,450     สุภัสสร

5.11 โครงการออกตรวจคัด

กรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย

 DM/HT และปรับแผนการ

รักษาแก่ผู้ป่วยท่ีรับบริการท่ี 

รพ.สต.

1.ผุ้ป่วยDM/HT ได้รับการ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทาง

ตา ไต เท้า CVD risk และฟัน

 > 70 %-ผุ้ป่วยDM ท่ีรับยา

รพ.สต.ควบคุม HbA1C < 7

 % ได้ > 40 %-ผู้ป่วย HT ท่ี

รับยา รพ.สต.ควบคุม BP ได้

ตามเกณฑ์ > 60 %

 -แบบบันทึกการปรับยาผู้ป่วยท่ีรับ

ยารพ.สต.  (ประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนาระบบงาน

ในปีถัดไป)

12,720     สุภัสสร แบบบันทึกการ

ปรับยาผู้ป่วย

100 เล่มx 60 

บาท รวมเป็น

เงิน 6,000 บาท

 ค่าเบ้ียเล้ียง

เจ้าหน้าท่ี 8 คน

X 120 บาทX 7
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 เงินบ ารุง 

รพ.สต. อปท. อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

5.12 โครงการคัดกรอง/

ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง CKD 

ในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง

สุภัสสร

5.13โครงการสนับสนุนการ

จัดการตนเองและติดตาม

เย่ียมบ้านในกลุ่มผู้ป่วย

เบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อน

 Hypo-Hyperglycemia

ลดผู้ป่วย DM เกิดภาวะ

เฉียบพลัน> 2%

ค่าเคร่ืองตรวจน าตาลปลายน้ิว 5 

เครืองx 990 บาท รวมเป็นเงิน 

4,950 บาท -ค่าแถบตรวจน้ าตาล

ปลายน้ิวพร้อมเข็ม 2,000 แถบ x 

7.13 บาท รวมเป็นเงิน 14,260

19,210     สุภัสสร

ST5:--พัฒนาสมรรถนะ

องค์กรและบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีดี

5.13 สร้างเสริมสุขภาพ

บุคลากร ให้มีสุขภาพดี ไม่

เจ็บป่วยจากการท างาน

1. เจ้าหน้าท่ีเครือข่ายบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลเวียงป่า

เป้า ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีร้อยละ 95

1. ตรวจและคัดกรองสุขภาพ

ประจ าปีเจ้าหน้าท่ีเครือข่ายบริการ

สุขภาพโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

จ านวน 400 คน

กาญจนา เดิมใช้ร่วมกับ

Service 

Excellence (งบ

เวชภัณฑ์ไม่ใช่

ยาวิทยาศาสตร์

การแพทย์)

50000บาท

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่า

 BMI มากกว่า 23 ไม่เกินร้อย

ละ 40
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ตัวช้ีวัด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ

3. เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียงสัมผัส

ส่ิงคุกคาม เสียงดัง ฝุ่น 

สารเคมี ใช้สายตามาก ได้รับ

การตรวจสุขภาพตามความ

เส่ียง 80 เปอร์เซ็นต์

2. ตรวจสุขภาพตามความเส่ียง

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียง

- เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้สายตามาก

- เจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผัสเสียงดัง

- เจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผัส ฝุ่น ฝ้าย ควัน 

สารเคมี

- เจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผัสปรอท 

- เจ้าหน้าท่ีท่ีสัมผัสตะก่ัว

     20,000 กาญจนา 

3. แฟ้มใส่ผลตรวจสุขภาพจ านวน 

250 แฟ้ม x 30 บาท เป็นเงิน

7,500       

กาญจนา 

4. อบรมให้ความรู้เร่ืองการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมี

ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มเส่ียง จ านวน  225  

     30,000 กาญจนา 

5.14 อบรมฟ้ืนฟูความรู้

เจ้าหน้าท่ีด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล 2565

1. เจ้าหน้าท่ีด้านอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 

ได้รับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ 

100 เปอร์เซ็นต์

1. อบรมฟ้ืนฟูความรู้เจ้าหน้าท่ีด้าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล 2565

10,000     กาญจนา 

2. ร้อยละบุคคลากรท่ี

บาดเจ็บจากการท างาน

กาญจนา 

5.15 โครงการออกหน่วย

ตรวจสุขภาพประจ าปีโรงงาน

1. ร้อยละของสถาน

ประกอบการท่ีตรวจ/คัด

1. ตรวจและคัดกรองสุขภาพ

ประจ าปีพนักงานสถานประกอบการ
3,000       กาญจนา

5.16 โครงการตรวจสารพิษใน

เลือดกลุ่มเกษตรกรพ้ืนท่ี ต.

1. ตรวจสารพิษในเลือดเกษตรกรท่ี

ใช้สารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนท่ีต.
2,440       กาญจนา

5.17 สอบเทียบเคร่ืองมือ

ตรวจแสงสว่าง และตรวจ

1. เคร่ืองตรวจวัดแสงสว่าง 

จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ือง

1. สอบเทียบเคร่ืองมือตรวจแสงสว่าง

 และตรวจเสียงดัง

15,000     กาญจนา เดิมอยู่กับ

Governance 5.18 โครงการคัดกรองวัณโรค

 โดย CXR

1. Treatment coverage 

มากกว่าร้อยละ 88

1. ค้นหากลุ่มเส่ียงมาคัดกรองวัณ

โรคด้วยวิธีการ CXR

    875,000 ต.ค.65-มี.ค.66 พิชิตา 3,500*250=875

000WO2:-ส่งเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

6.1 โครงการการคุ้มครองคุ้ม

บริโภคด้านบริการสุขภาพ

1. ร้อยละ 30 ร้านอาหารผ่าน

เกณฑ์ Clean Food Good 

1. อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้

สัมผัสอาหาร 160 ร้าน

19,200     ปัญจณี งบจาก อปท
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SO2:- การพัฒนา

ระบบบริการแพทย์

ฉุกเฉินและการ

จัดการภาวะฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์

5: การพัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ

1. โครงการเช่ือมโยงระบบ

บริการปฐมภูมิเครือข่าย

สุขภาพเวียงป่าเป้า

1) จ านวนการจัดต้ังหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

 -แต่งต้ังคณะกรรมการระบบการแพทย์

ปฐมภูมิระดับอ าเภอ ให้ครอบคลุมถึง 

หมอประจ าตัว 3 คน

ต.ค.65-ก.ย.66 ประภัสสร+รพ.

สต.

2) จ านวนประชาชนคนไทย มี

หมอประจ าตัว 3 คน

 -จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.

ต.ค.65-ก.ย.66 ประภัสสร+รพ.

สต.

WO1:-พัฒนา

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านสุขภาพ

 - จัดประชุม อ.ส.ม.ระดับอ าเภอเพ่ือให้

ทราบบทบาท เก่ียวกับหมอประจ าตัว

ประภัสสร+รพ.

สต.

WO3: - พัฒนาองค์

ความรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมด้าน

สุขภาพเอ้ือต่อการ

 - จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

รับทราบหมอประจ าตัว 3 หมอ

ประภัสสร+รพ.

สต.

WO4:-สร้างการ

บริการสุขภาพ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

แกนน าด้านสุขภาพ อ.ส.ม.

1) ร้อยละของชุมชนมีการ

ด าเนินการจัดการสุขภาพท่ี

 - จัดอบรมการจัดการสุขภาพตามปัญหา

สุขภาพท่ีพบบ่อยให้แก่ อ.ส.ม.

ต.ค.65-ก.ย.66

WO5:-พัฒนาระบบ

การให้บริการ

ชาวต่างชาติ

 6: การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

(Service Plan)

(3) โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง

1) ร้อยละการเสียชีวิตของ

ผู้ป่วย Stroke

 -ให้ความรู้เก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง

 จัดท าเอกสารใบแผ่นพับให้ความรู้ และ

ส่ือโซเชียลมีเดีย

ชนิษฐา

ST4:-ระบบบริการ

ยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง และลด

อัตราการตายโรค

ส าคัญ

2)Door to refer <30

min(Stroke fast tack)

1. ปฎิบัติตามแนวทางการประสานงาน

referผู้ป่วย stroke  

2. จัดท ามาตรฐานการดูแล

ผู้ป่วยstrokeขณะส่งต่อ 

3. จัดท าแนวทาง

การส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงเพ่ือเข้ารับการ

วินิจฉัยโรค อย่างมีมาตรฐาน

ชนิษฐา

3)ผู้ป่วย Stroke ท่ีมารับบริการ

ด้วยระบบ EMS

1. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ EMS

      2. ประชาสัมพันธ์ หมายเลข

ชนิษฐา

(4) โครงการพัฒนาระบบ

บริการโรคติดต่อ โรคอุบัติ

1) อัตราความส าเร็จการรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

 -จัดท าแนวทางในการ cosult อายุร

แพทย์ - ท า Guideline การรักษาวัณโรค

คุณกมลลักษณ์

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน
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รพ.สต.

อปท. อ่ืนๆโครงการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

1. เจ้าหน้าท่ี TB Clinic ก ากับดูแล โดย

ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แบบองค์รวม

คุณกมลลักษณ์

2. ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวให้มีส่วน

ร่วมการวางแผนการรักษา ก ากับกินยา

ต่อเน่ือง  โดยวิธีตรวจสอบการทานยาให้

ทานต่อหน้าทุกวัน

คุณกมลลักษณ์

3. Admit 14 วัน กลุ่ม Hight risk  หรือ 

มีภาวะแทรกซ้อน

คุณกมลลักษณ์

4. มีline กลุ่มระหว่างรพ.และรพสต.ใน

การส่ือสาร ส่งต่อ ติดตามแจ้งผล

คุณกมลลักษณ์

5. ใช้โปรแกรม TBCM Online .ในการ

ก ากับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค

คุณกมลลักษณ์

6. มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม./แกนน า

ชุมชน/ญาติเป็นพ่ีเล้ียงก ากับการกินยา

คุณกมลลักษณ์

7. ติดตามเย่ียมบ้าน ก ากับการกินยา

ต่อเน่ือง (dots)ร่วมกับรพ.สต./อสม. 

อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกมลลักษณ์

8. ก าหนดนัดหมายการรับยาต่อเน่ืองจน

ครบการรักษา การเก็บส่ิงส่งตรวจเพ่ือ

ประเมินผลการรักษา

คุณกมลลักษณ์
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ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

(5) โครงการป้องกันและ

ควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ

และการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล

1)เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ช้ันท่ี 3

RDU community   เพ่ือการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล ท้ังสถานบริการสุขภาพท้ังรัฐ

ให้มีคุณภาพการบริการตามแนวทางใช้

ยาอย่างสมเหตุผล เช่ือมโยงการดูแลสู่

ชุมชน ครอบครัว และบุคคล

10,000     พิชญ์

2) อัตราการติดเช้ือด้ือยาใน

กระแสเลือด

อรวัลล์

(6) โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาทารก

แรกเกิด

1) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

 อบรมNCPR                       -

ค่าอาหาร 30คนๆละ70 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม30 คนx2 

ม้ือ  x 25 บาท

3,600       รุ่งลาวัลย์

โครงการติดตามนิเทศงาน

แม่และเด็กรพ.สต

นิเทศติดตามงานฝากครรภ์เครือข่ายใน

อ าเภอ                -ค่าอาหาร 25คนๆ

3,000       รุ่งลาวัลย์

โครงการติดตามนิเทศงาน

แม่และเด็กจากจังหวัด

 รับการนิเทศติดตามงานแม่เด็กจาก

จังหวัด   -ค่าอาหาร 25คนๆละ70 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25 คนx2 

ม้ือ  x 25 บาท

3,000       รุ่งลาวัลย์

(7) โครงการการดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ายแบบ

1) ร้อยละการให้การดูแลตาม

แผนการดูแลล่วงหน้า 

1. จัดท าและปรับปรุง CPG และน าลงสู่

การปฏิบัติ

อัมพกา

2. ท า ACP / Family meeting / 

สะสางส่ิงท่ีค้างคา / ตอบสนองความ

ต้องการ

อัมพกา
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ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

3. แพทย์คุยเร่ืองโรค ระยะและ

ความก้าวหน้าของโรค แผนการรักษา 

ค้นหาญาติท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ ให้

ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน

อัมพกา

4. ท า ACP/Family meeting และเสริม

พลังให้ผู้ดูแลเห็นความส าคัญ

อัมพกา

5. วางแผนจ าหน่ายร่วมกับญาติ ทีม

ค้นหาแหล่งประโยชน์ในชุมชน จัดเตรียม

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ต่อท่ีบ้าน

อัมพกา

6. เตรียมญาติ ฝึกทักษะการใช้เคร่ืองมือ

การดูแลผู้ป่วย เช่น การท าแผล การดูแล

ให้อาหารทางสายยาง การให้ออกซิเจน

อัมพกา

7. ประเมินเป้าหมาย/ความต้องการซ้ า 

การดูแลผู้ป่วยก าลังจะเสียชีวิต

อัมพกา

(8) โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

1) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยท่ีมี

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือด

สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ

กลาง (Intermediate Care) ท่ี

ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ3

1.ให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก

-       ต.ค.65-ก.ย.66 สหัทยา
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ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

2) ร้อยละ 25 ของประชาชน

ท่ีมารับบริการในระดับปฐมภูมิ

ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพงานบริการ

เครือข่ายบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก อ าเภอเวียงป่าเป้า

- ค่าอาหาร 25คนๆละ70 บาท x 4 วัน

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม25 คนx2 

ม้ือx4 วัน x 25 บาท

 12,000 ต.ค.65-ก.ย.66 คุณสหัทยา

(9) โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขา

สุขภาพจิตและจิตเวช

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต > 90%

1. ประชุมคณะกรรมการงานจิตเวชยา

และภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ 

ด าเนินงานตามระบบหมอครอบครัว ตาม

รูปแบบ 4pillar ดังน้ี

ม.ค.66-มี.ค.66 ณิชาภัทร

2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ <

 8 ต่อแสนประชากร

- ระบบข้อมูล ช้ีเป้าให้ชัดเจน ช้ีเป้า

ต าบลท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง

3) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัว

ตายได้รับการเฝ้าระวัง และ

ติดตามดูแลเพ่ือป้องกันการฆ่า

ตัวตายซ้ า ในระยะเวลาอย่าง

น้อง 1 ปี > 90%

 - ระบบดักจับ ภายใต้ชุดข้อมูลท่ีมีอยู่ รู้

สัญญาณเตือน       

        - ระบบป้องกันและบ าบัด 

              - ระบบบริหารจัดการและ

บูรณาการระหว่างภาคีเครือข่าย

 - ค่าอาหารกลางวัน 40คน*70บาท*1ม้ือ 2,800       ณิชาภัทร

 - ค่าอาหารว่าง 40คน*25บาท*2ม้ือ 2,000       ณิชาภัทร

 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 2,000       ณิชาภัทร

(10) โครงการพัฒนาระบบบิ

การสุขภาพ 5 สาขาหลัก

1)อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด

•การจัดอบรม ประชุมวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ณัชชา

•กิจกรรมทบทวน Case การแลกเปล่ียน

เรียนรู้หน้างาน

ณัชชา

•ออกแบบแบบฟอร์มในการประเมิน ณัชชา



แผนปฏิบัติการ คป.สอ.เวียงป่าเป้า

Service Excellence   2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต.

อปท. อ่ืนๆโครงการ
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ระยะเวลาด าเนินงาน

•ทบทวนการใช้ Early warning Sign / 

Diagnostic Criteria

ณัชชา

•ศักยภาพการส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ/การก ากับเวลา

ณัชชา

•Update CPG การรายงานแพทย์
ณัชชา

•การก ากับติดตามการท า Guideline 

หรือ CPG เป็นระยะๆ โดยการสุ่ม ณัชชา

•การก ากับการปฏิบัติงานโดย visual 

control

ณัชชา

•มีการก าหนด Criteria ผู้ป่วย แต่ละโซน

 และแนวปฏิบัติในการย้ายผู้ป่วยระหว่าง

โซน

ณัชชา

•ก าหนดมาตรฐานการเฝ้าระวัง ณัชชา

•สัญญาณผู้ป่วย แต่ละประเภทเช่น 

Shock q 15 min. Red 30-60 min , 

ณัชชา

•ก าหนดแนวทางในการส่งต่อข้อมูล ณัชชา

•วางระบบการส่งต่อข้อมูล ณัชชา

11)โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

1)ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผู้ป่วย 

STEMI ได้รับการท า EKG เม่ือ

 -ให้ความรู้เร่ืองโรคหัวใจและอาการ

เตือนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและผู้ดูแล

รุ่งนภา

2)ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผู้ป่วย 

STEMI มาถึง รพ. จนได้รับการ

 -จัดท าแนวทางการ counsult อายุร

แพทย์ โรคหัวใจโรงพยาบาลเชียงราย

รุ่งนภา

(12)โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขา

1)ร้อยละของผู้ป่วยท่ีรับการคัด

กรองมะเร็ง (เต้านม,ปากมดลูก

พ้ิว

(13)โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคไต

(1) ร้อยละผู้ป่วย CKD ท่ีมี 

eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 

1. มีระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

ตามไตรมาสและการบันทึกข้อมูลท่ี

อรนุช/อัมพรรณ2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโดยมี Case

 Manger CKD ให้การดูแลผู้ป่วยท้ัง อรนุช/อัมพรรณ

3.จัดท ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย CKD อรนุช/อัมพรรณ4. วิเคราะห์ผู้ป่วยรายกรณี จัดกลุ่ม 

staging เพ่ือการวางแผนการดูแลท่ี อรนุช/อัมพรรณ5. การให้ความรู้ เร่ืองโรคและการปฏิบัติ

ตัวแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้คนไข้ตระหนัก อรนุช/อัมพรรณ

6. Control BS BP ในผู้ป่วย NCD clinic

 ให้อยู่ในเกณฑ์

อรนุช/อัมพรรณ7. จัดท านวัตกรรม นวัตกรรม ไตเรา เรา

ต้องรู้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม อรนุช/อัมพรรณ

8. CKD stage 1 - 3 ได้ยา ACEI/ARB อรนุช/อัมพรรณ
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งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต.

อปท. อ่ืนๆโครงการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

(14) โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาจักษุ

1)ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับ

การคัดกรองสายตาร้อยละ  75

ณัชชารีย์

2) ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด  

(Blinding   Cataract )   

ณัชชารีย์

(16) โครงการพัฒนาระบบ

บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา

1) อัตราบ าบัดสารเสพติดครบ

ตามเกณฑ์ร้อยละ 60

1. ประชุมคณะกรรมการงานจิตเวชและ

ยาเสพติดระดับอ าเภอ วางแผนระบบ

ม.ค.66-มี.ค.66 ชนกนันท์

2) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ี

เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 

1.1 ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด พัฒนากระบวนการเข้ารับ

ชนกนันท์

3) อัตราผู้บ าบัดสุราครบตาม

เกณฑ์และเลิกเสพสุราร้อยละ 

1.2 ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

แอลกอฮอล์ พัฒนากระบวนการดูแลผู้

ชนกนันท์

2. อบรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ส าหรับผู้บ าบัดสารเสพติดและสุรา

ชนกนันท์  -ค่าอาหารกลางวัน 70คน*70บาท*1

ม้ือ*1คร้ัง 4,900    ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ.  -ค่าอาหารว่าง 70คน*25บาท*2ม้ือ*1

คร้ัง  3,500    ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ.

 -ค่าเอกสารประกอบการประชุม*1คร้ัง ชนกนันท์3.กิจกรรมการตรวจสาเสพติดในปัสสาวะ

ในกลุ่มเส่ียง ชนกนันท์ -ชุดตรวจ Amphetamine strip 

(1000)=ชุด20บาท*1000คน 20,000   ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ. -ชุดตรวจ Mophine case (50) ชุดล่ะ 

20*700 คน 14,000   ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ. -ชุดตรวจ Methadone case ชุดล่ะ 

40*100ชุด 4,000    ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ.

4.กิจกรรมการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติด

ชนกนันท์

 - กลุ่มยาท่ีใช้ในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติด

7,000    ชนกนันท์ งบยาเสพติด สสจ.

5. ให้บริการจิตเวชและยาเสพติดเชิงรุก

พ้ืนท่ีสูง(สสช.แม่ปูนหลวง12คร้ัง,รพ.สต.

ปางมะกาด4คร้ัง)

ต.ค.65-ก.ย.66 ชนกนันท์

 - การป้องกันการฆ่าตัวตายเชิงรุก

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ชนกนันท์

 - การคัดกรองสุขภาพจิตครอบคลุมทุก

กลุ่มเส่ียง

ชนกนันท์

 - การดูผู้พยายามฆ่าตัวตาย ป้องกันการ

กระท าซ้ าและรับการดูแลต่อเน่ือง

ชนกนันท์

 - ค่าเบ้ียเล้ียง 120 บาท*5 คน*16 คร้ัง 9,600       
ชนกนันท์
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Service Excellence   2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต.

อปท. อ่ืนๆโครงการ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินงาน

(17) โครงการการบริบาล

ฟ้ืนสภาพระยะกลาง 

(Intermediate Care; IMC)

1) ร้อยละของ ผู้ป่วย 

Intermediate care * ได้รับ

การบริบาลฟ้ืนสภาพและ

ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน

 Barthel index = 20 ก่อน

ครบ 6 เดือน >70

1.ผู้ป่วย IMC Refer back ทุกราย ต้อง

ได้รับการ Admit เพ่ือประเมินปัญหาและ

วางแผนการดูแลต่อเน่ืองร่วมกับทีมสห

สาขา     2.ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยปัญหาท่ี

ต้องติมตามดูแลต่อเน่ืองกับทีม COC 

ผ่านทาง Smart COC และ Appiaction

 Line COC เย่ียมบ้านทุกราย              

            3.ติดตามฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 

IMC ครบ 6 เดือน หรือจนกว่า BI=2  4.

ส่งต่อผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเน่ือง

หลังครบ 6 เดือน ให้ทีม LTC

-       ต.ค.65-ก.ย.66 พิมลภรณ์

(19) โครงการกัญชาทาง

การแพทย์

1) ร้อยละของหน่วยบริการ

สาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการ

1.จัดต้ังเครือข่ายบริการสุขภาพกัญชา

ทางการแพทย์ มีระบบคัดกรองและการ

ต.ค.65-ก.ย.66 สหัทยา

แผนงานท่ี 7 การ

พัฒนาระบบบริการ

(20) โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ

2) ร้อยละของประชากรเข้าถึง

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ณัฐภัทร

3) อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย

บาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic 

1. ประชาสัมพันธ์การเรียกใช้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน  1669  ให้มากข้ึน  

เพียงใจ

2. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับ

บาดเจ็บท่ีศีรษะ

เพียงใจ

3. พัฒนาบุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วย  

โดยส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา

เพียงใจ

4. พัฒนาระบบการติดตามผลการรักษา

หลังส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย

เพียงใจ

แผนท่ี 8 : การพัฒนา

ตามโครงการ

(21) โครงการพระราชด าริ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

1) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมรา

ชานุเคราะห์ และพระราชานุ

พรศิริ

(22) โครงการฟันเทียม

พระราชทาน

1. ผู้สูงอายุ 50 ปีข้ึนไปท่ีมีฟัน

น้อยกว่า 16 ซ่ี ได้รับการใส่ฟัน

เทียม 54 คน/ปี

1. ประชุมวิชาการทันตแพทย์ เร่ืองการ

ท าฟันเทียมท้ังปาก                          

                 2. ออกให้บริการใส่ฟัน

เทียมเชิงรุก ณ. รพ.สต.ท่ีมียูนิตท าฟัน

ตค.65- กย.66 ชัยพัฒน์

1. ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ราบสูง
พย.65-กพ.66

กรติกา1.เด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี

ได้รับการบริการทันตกรรมใน

ฟันแท้ตามความจ าเป็น 2,970 

คน

แผนท่ี 9 :  ขยาย

บริการทันตกรรม

(23) โครงการออกหน่วยทัน

ตกรรมโรงเรียน
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People Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP เวียง

ป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต

อปท. อ่ืนๆ

บุคลากรเก่ง 10.พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและ

ความก้าวหน้าในแต่

ละวิชาชีพ

1. โครงการ อบรม

ส่งเสริมการท าวิจัย/R2R

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมี

ความพร้อมรองรับการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับการ

พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. อบรมเจ้าหน้าท่ีทีมี

คุณสมบัติ 20 คน จ านวน 3

 คร้ัง

ST3:- บุคลากรมีความรู้

ทักษะการใช้ข้อมูล ส่ือ

และเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติ

 คร้ังท่ี 1 จ านวน20 คน

จ านวน 1 วัน

       15,700 ม.ค. - มี.ค.

66

โสภา+บุญศรี ค่าอาหาร 20 คน* 70 บ. เป็นเงิน 

1,400.-บ.

ST5:--พัฒนาสมรรถนะ

องค์กรและบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีดี

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน* 25

 บ.*2 ม้ือ เป็นเงิน 1,000.-บ.

ค่าวิทยากร 1 คน*6ชม.*800.-บ. เป็น

เงิน 4,800.-บ.

ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ เป็นเงิน 

6,000.-บ.

ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน เป็นเงิน 

1,500.-บ.

ค่าวัสดุส านักงาน 1,000.-บาท

อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติ

 คร้ังท่ี 2 จ านวน20 คน

จ านวน 2 วัน

       23,400 เม.ย. - มิ.ย.

66

ค่าอาหาร 20 คน* 70 บ.*1ม้ือ*2วัน 

เป็นเงิน 2,800.-บ.

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม
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People Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP เวียง

ป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต

อปท. อ่ืนๆ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน* 25

 บ.*2 ม้ือ*2วัน เป็นเงิน 2,000.-บ.

ค่าวิทยากร 1 คน*6ชม.*800.-บ.*2วัน 

เป็นเงิน 9,600.-บ.
ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ เป็นเงิน 

6,000.-บ.ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คืน เป็นเงิน 

3,000.-บ.

อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติ

 คร้ังท่ี 3 จ านวน20 คน

จ านวน 1 วัน

       14,700 ก.ค.-ส.ค.66 ค่าอาหาร 20 คน* 70 บ. เป็นเงิน 

1,400.-บ.

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน* 25

 บ.*2 ม้ือ เป็นเงิน 1,000.-บ.

ค่าวิทยากร 1 คน*6ชม.*800.-บ. เป็น

เงิน 4,800.-บ.

ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ เป็นเงิน 

6,000.-บ.

ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน เป็นเงิน 

1,500.-บ.

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 53,800.-บาท

1.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช้

โปรแกรมระบบบริการ

ปฐมภูมิJHCIS

1.เพ่ือให้บุคลกรได้รับการ

อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้

โปรแกรมJHCIS

บุคลากรเครือข่ายฯ จ านวน 

20 คนได้รับการอบรม

พัฒนาศักยภาพการใช้

โปรแกรมJHCIS(จนท.รพ.

สต.ทุกแห่ง)

45,600       ม.ค.-ก.ย.66 CM บานเย็น

,ประดิษฐ์

 -ค่าอาหาร 4,200 บาท(20คนx70บาท

x3วัน)
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People Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP เวียง

ป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต

อปท. อ่ืนๆ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม

2.ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าเข้าสู่

ระบบเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา

 -ค่าอาหารว่าง 3,000 บาท(20คนx50

บาทx3วัน)

3.ผลการด าเนินงานข้อมูล

สารสนเทศของเครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอเวียงป่า

เป้าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามตัวช้ีวัด

 -ค่าวัสดุอบรม 500 บาท(20คนx25

บาท)

 -ค่าวิทยากร 28,800 บาท(1200บาท

x8ชม.x3วัน)

 -ค่าท่ีพักวิทยากร 2,100 บาท

(650บาทx3วัน)

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้มี

การปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้(KM)

 update ความรู้วิชาการ

ใหม่ๆ

       24,000 ม.ค. - มี.ค.

66

โสภา + บุญศรี ค่าอาหาร 200 คน* 70 บ.*1ม้ือ เป็น

เงิน 14,000.-บ.                         

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน* 

25 บ.*2 ม้ือ เป็นเงิน 10,000.-บ.

โครงการอบรมระยะส้ัน

ในแต่ละวิชาชีพ

ส่งบุคลากรเข้าศึกษา

หลักสูตรระยะส้ันๆ เช่น 

พยาบาลเวชปฏิบัติ ผบต.

ต.ค.65 - 

ก.ย.66

HR+สสอ ค่าลงทะเบียนคนละ 60000 บาท/

หลักสูตร รวม 360000 บาท
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ป่าเป้า

 เงินบ ารุง 

รพ.สต

อปท. อ่ืนๆ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม

บุคลากรดี โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

เสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากร(organization

ไม่มีข้อร้องเรียนด้าน

พฤติกรรมบริการ

อบรม  2 รุ่น รุ่นละ  200 คน 48,000       เม.ย.-มิ.ย.66 โสภา + บุญศรี

 +ปัญจณี+

ขวัญจิต+วิรุฬ

ค่าอาหาร 400 คน* 70 บ.*1ม้ือ เป็น

เงิน 28,000.-บ.

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 400 คน* 

25 บ.*2 ม้ือ*2วัน เป็นเงิน 20,000.-บ.

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เพ่ือให้

เป็นแนวทางเดียวกันท้ัง

เครือข่ายบริการสุขภาพ 

บุคคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยโรค

เร้ือรังสามารถให้การดูแล

ผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้ตาม

มาตรฐานและเป็นแนวทาง

เดียวกันท้ังเครือข่ายบริการ

อบรมเจ้าหน้า 30 คน 4,600         าอาหารกลางวัน 1 ม้ือx70บาทx30คน 

รวมเป็นเงิน 2,100 บาท-ค่าอาหารว่าง

 2 ม้ือX25บาทx30คน รวมเป็นเงิน 

1500 บาท-ค่าวัสดุส านักงาน 1,000 

บาทโครงการจัดประชุม

ติดตามผลการ

ด าเนินงานทุกไตรมาส

จัดประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงานทุกไตรมาส

จัดประชุมได้ตามก าหนด 4 

คร้ัง/ปี

1,500         ค่าอาหารว่างส าหรับเจ้าหน้าท่ี 15 คน

X25บาทX1ม้ือX4 คร้ัง เป็นเงิน 1,500

 บาท)

โครงการเวียงป่าเป้า

สุขภาพดี

มีบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีออกก าลังกาย

อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 

และมีการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ออกก าลัง

กายแต่ละต าบล

50,000       ต.ค.65 - 

ก.ย.66

นพ.เจนพล+กาญจนาส่ือประชาสัมพันธ์ 200คน *200บาท =

 40000  ของรางวัล 10000

โครงการบุคลากร

สาธารณสุขสีขาว

บุคคลากรในเครือข่ายได้รับ

การตรวจสารเสพติดทุกคน/

ไม่พบสารเสพติดในบุคลากร

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

410 คน

16,400       ม.ค. - ก.ย.

66

ดวงดาว ชนกนันท์ โสภาชุดตรวจ 40บาท*410 คน =16400





แผนปฏิบัติการ คป.สอ.เวียงป่าเป้า

Governance Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง

 รพ.สต

 อปท./อ่ืนๆ  อ่ืนๆ

บริหารดี 
แผนงานท่ี11.  การพัฒนา

ระบบธรรมาภิบาลและ

องค์กรคุณภาพ

โครงการท่ี 1.ประเมิน

คุณธรรมความโปร่งใส

1. ด าเนินการตามมาตรฐาน ITA

SO1: - เครือข่าย

บริการสุขภาพ

เข้มแข็ง

2. อบรมจริยธรรมในองค์กร/

ผลประโยชน์ทับซ้อน/ ความโปร่งใส 1 

รุ่น จ านวน 40 คน 1 วัน

      4,800 มค.-เม.ย. 66

ST2:- ระบบการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส่มี

คุณภาพ

3. ประเมินรายไตรมาส

WT1:- ระบบ

บริหารการเงิน คลัง

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน

ติดตามนิเทศการควบคุมภายใน 

      1,200 พค.-กย. 66

2. ตรวจและประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน

โครงการท่ี 2. พัฒนา

องค์กรคุณภาพ

1. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพมาตรฐาน HA  ข้ัน 3

1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และมี

วัฒนธรรมความปลอดภัย

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 2P Safety 

Hospital 2565

          -   ต.ค.65-ธ.ค.65 RM team + ศูนย์

คุณภาพ

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม

ทพ. เมธี  จินดา

รัตน์/บานเย็น

แผนงาน

1.รพ./สสอ. เวียงป่าเป้าผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA ร้อยละ 100

2.รพ./ สสอ. และรพสต.ผ่านเกณฑ์

การตรวจและประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน ร้อยละ 90

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

ทพ. เมธี  จินดา

รัตน์/ฐิตาภา  ศรี

วิลัย



แผนปฏิบัติการ คป.สอ.เวียงป่าเป้า

Governance Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง

 รพ.สต

 อปท./อ่ืนๆ  อ่ืนๆกลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรมแผนงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

มหกรรมคุณภาพ ทีมน า x KM            

                                               

  

- อาหารกลางวัน 200 คน x 70บาท x 1

 ม้ือ x2รุ่น 

- อาหารว่าง 200 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ

 x2รุ่น    

- ค่าวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท  

     

- ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ     20,000 บาท

              

    84,200 เม.ย.66- ก.ย.66 บูรณาการร่วมกับ 

people 

excellence       

 ทพญ. พรสุดา / 

ขวัญจิต

ค่าลงทะเบียน 2 หลักสูตร *2,500 5,000      ม.ค.66-ก.ย.66 พรสุดา

ร่วมงานมหกรรมคุณภาพกับหน่วยงาน

ภายนอก 

    35,000 ต.ค.65-ก.ย.66

2. การติดตามตัวช้ีวัด และการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์กร2.1 มีแผนพัฒนาตามตัวช้ีวัด THIP

-  ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

5,000       ต.ค.65-ธ.ค.65 สุภัสสร

2.2 การเผยแพร่ตัวช้ีวัดและผลงาน

วิชาการเพ่ือประโยชน์ในการก ากับ

-

- ไวนิลน าเสนอผลงาน 10*250=2,500

- ประกวดภาพถ่าย 10*150=1,500

      4,000 ต.ค.65-ก.ย.66

3. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา

คุณภาพทุกระดับ
3.1 ติดตามการพัฒนาคุณภาพระดับ

หน่วยงาน

      5,000 5,000       เม.ย.66- ก.ย.66 พรสุดา

3.2 ติดตามการพัฒนาคุณภาพ

ระบบงานส าคัญ

-

3.3 ติดตามการพัฒนาคุณภาพรพ.จาก

องค์กรภายนอก
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Governance Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง

 รพ.สต

 อปท./อ่ืนๆ  อ่ืนๆกลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรมแผนงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

2. เครือข่ายบริการสุขภาพเวียงป่าเป้า

ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

ประชุมและพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

DHSA (ใช้งบร่วมกับ HA และ รพสต.

-          มี.ค.66-ก.ย.66 ประภาพร รินสิน

จ้อย3. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพมาตรฐาน EMS

ประชุมคณะกรรมการ EMS 4 คร้ังต่อปี 

 อาหารว่าง 10คน*25บาท* 4 คร้ัง

      1,000 เมธี  จินดารัตน์

4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผ่าน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

ใช้งบร่วมกับ รพสต.ติดดาว -          ประภาพร รินสิน

จ้อย4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐาน 

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้คณะกรรมการ

 รพ.สต.ติดดาว และเย่ียมเสริมพลัง รพ.

28,800    ม.ค.66-มิ.ย.66 ประภัสสร +

ประภาพร รินสินควบคุมคุณภาพการให้บริการทาง

ห้องปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว

10,000    ต.ค.65-ก.ย.66 คันธรัตน์

5. ผ่านเกณฑ์การประเมินจากองค์กร

ภายนอก EQA ครบ 6 สาขา

ขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิค

การแพทย์ (LA) ค่าสมัครและตรวจ

    12,000 ต.ค.65-ก.ย.66 เกตตะวัน

6.ผ่านการมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

รังสีวินิจฉัย

ตรวจมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัย ระดับจังหวัด * อาหาร

1,200      ก.ค 66- ก.ย 66 สุจินดา

8.มาตรฐานคลินิก ARV

9.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพมาตรฐาน HA  ยาเสพติด

ประเมินมาตรฐาน HA ยาเสพติดจาก 

สรพ. ค่าอาหาร/อาหารว่าง 50คน *120

      6,000 ชนกนันท์ + อรทัย

 สุดเล็ก10. ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

มาตรฐาน PCC

ศุภชัญญา โชคดี

      7,200

ต.ค.65-ก.ย.66 ศิริกาญจน์ + 

บานเย็น

1. จัดต้ังศูนย์
         - people ware
         - hardware
         - software

3. มี telemedicine

พัฒนาระบบข้อมูล JHCIS ติดตาม

ตัวช้ีวัด 1 เดือนคร้ัง*รพสต.10แห่งแห่ง

ล่ะ2คน

28,800    

3 มีระบบข้อมูลบริการให้เป็น

โปรแกรมเดียวกันกับโรงพยาบาล 1 

พัฒนาระบบข้อมูลบริการให้เป็น

โปรแกรมเดียวกันกับโรงพยาบาล ผ่าน

ต.ค.65-ก.ย.66 ศุภชัญญา โชคดี

รังสิมันต์+ 

ประดิษฐ์ ประ

ทองค า

แผนงานท่ี12. การพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

โครงการท่ี 3. พัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการแพทย์

1.ร้อยละของสถานพยาบาล ผ่าน

เกณฑ์คุณภาพข้อมูลร้อยละ100 

จ านวน 11 แห่ง

1ประชุมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล

สารสนเทศ ไตรมาสละ1 คร้ัง (15 คนๆ

4คร้ัง ๆละ 120 บาท)

2. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การแพทย์ (DATA  center) 1 ศูนย์
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Governance Excellence 2566
งบประมาณ

 CUP 

เวียงป่าเป้า

 เงินบ ารุง

 รพ.สต

 อปท./อ่ืนๆ  อ่ืนๆกลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรมแผนงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

แผนงานท่ี13. การบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลัง

สุขภาพ

โครงการท่ี 4. บริหาร

จัดการด้านการเงินการ

คลัง

ร้อยละ100ของสถานบริการ(11 แห่ง)

ไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

จัดท าแผนเงินบ ารุงแบบสมดุล และมี

การควบคุมก ากับให้มีการใช้เงินตามแผน

ต.ค.65-ก.ย.66 ธนพล + บานเย็น

มีการสนับสนุน สถานบริการขนาดเล็กท่ี

มีความเส่ียงต่อการเกิดวิกฤตทางการเงินมีการปรับแผนการใช้เงินบ ารุงปีละ 2 คร้ัง ต.ค.65-ก.ย.66 ธนพล + บานเย็น

แผนงานท่ี14 การพัฒนา

งานวิจัยและวัตนกรรมด้าน

โครงการท่ี5. พัฒนา

งานวิจัย /นวัตกรรม

ร้อยละ 90 ของสถานบริการ มีผลงาน

นวัตกรรม/วิจัย/R2R อย่างน้อย 1 

อบรมการท า วิจัย /R2R 20 คน มค.-ก.ย. 66 ย้ายไป people 

excellenceรวม 234,200  -        10,000     

ลงช่ือ ผู้จัดท าแผน ลงช่ือ  ผู้เสนอ

แผน

 ลงช่ือ ผู้อนุมัติแผน

(นางสุจินดา เตจ๊ะ) (นายเมธี จินดารัตน์) (นายสิทธิศักด์ิ ค าศรีสุข)

นักรังสีการแพทย์ช านาญการ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า


