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แผนปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเวียงแกน 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
 กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามกลุมวัยแบบบูรณาการ 

1 โครงการอบรมฟนฟูความรูและซอมแผนรองรับ
ภัยพิบัติและอุบัติเหตุหมู ป 2563 

- เพ่ือฟนฟูความรู และ
ทบทวนแผนรองรองรับ
อุบัติเหตุหมู 

- เจาหนาท่ี รพ. 
- เจาหนาท่ี รพ.สต. 
- ภาคีเครือขายใน อ.เวียง

แกน 
- ชมรมกูชีพกูภัยเจาหลวง

เวียงแกน 

55,000 มีนาคม – กันยายน 
2563 

วารุณี  วรพัฒน 

2 โครงการพัฒนางานโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)  - พัฒนาระบบการดูแลผูปวย
กลุมโรค NCD ท้ังอําเภอ 

- ลดภาวะแทรกซอนในกลุม
ปวย 

- เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.
สต. 

- ผูปวยคลินิค NCD 

120,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

เผาทิพย ทะลือ 
ธณิกานต ฉายอรุณ 
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โครงการพัฒนาการใหบริการหญิงตังครรภ 
(MCH) 

- พัฒนาระบบดูแลหญิง
ตั้งครรภตั้งแตฝากทองถึง
คลอดบุตร ใหไดรับบริการ
ท่ีไดมาตรฐาน 

- ลดภาวะแทรกซอนระหวง
ตั้งครรภ 

- สงตอไดเร็วกรณีผิดปกต ิ

-เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.สต. 
-หญิงตั้งครรภ  

50,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สุกัลยา  จันทาพูน 

4 โครงการอบรม NCPR - เพ่ือฟนฟูความรูการ
ชวยชีวิตเด็กแรกคลอด 

- เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.
สต. 

14,000 มีนาคม – กันยายน 
2563 

สุกัลยา  จันทาพูน 

5 โครงการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม
เสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง 

- เพ่ือใหความรูกลุมเสี่ยง 
โรค NCD ใหกลุมเสี่ยงไม
เปนกลุมปวย 

- กลุมเสี่ยงโรค NCD 30,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

พัชรินทร  นุธรรม 

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ป - คัดกรองภาวะเสี่ยง 
- สงเสริมภูมิคุมกัน 
- ใหความรูผูปกครอง 

- เด็ก 0-5 ป 
- ผูดูแลเด็ก 
- ครูโรงเรียนอนุบาล 

170,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

สุภาวดี ภูสันติสกุลวงศ 
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- ผูปกครอง 
7 โครงการอบรมแกนนําทันตกรรมในนักเรียน - ใหความรูดานทันตกรรม

แกนักเรียน 
- แกนนํานักเรียน 15,000 ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
สารภี เกสรพิทยาพงษ 

8 โครงการลดอัตราการตายผูปวยโรคซึมเศรา - คนหาและลดอัตราการ
ตายของผูปวยโรคซึมเศรา 

- กลุมปวยและกลุมเสี่ยง
โรคซึมเศรา 

5,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

รุงกาญจน  เมืองใจหลา 

9 โครงการอบรมการปองกันยาเสพติดในนักเรียน - ใหความรูเรื่องยาเสพติดใน
กลุมนักเรียน 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 10,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

ยุพเยาว  บุดด ี

10 โครงการติดตามผูปวยจิตเวช - เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
ผูปวยจิตเวช 

- ผูปวยจิตเวชและผูดูแล 5,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

รุงกาญจน  เมืองใจหลา 

11 โครงการเฝาระวังการติดเช้ือในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพ่ือใหความรูและเฝาระวัง
การติดเช้ือในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

พัชรินทร  นุธรรม 

12 โครงการอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา - เพ่ือเฝาระวัง/ใหความรูแก
นักเรียน 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 15,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

ยุพเยาว  บุดด ี

13 โครงการใหความรูเก่ียวกับสารพิษตกคาง - เพ่ือใหความรูในกลุม
เกษตรกร 

- กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

7,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

พัชรินทร  นุธรรม 

14 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดตอ และ
โรคติดตอชายแดน 

- พัฒนาศักยภาพทีม SRRT 
และทบทวนระบบเฝาระวัง
โรคติดตอ 

- เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.
สต.  

- เครือขายในอําเภอเวียง
แกน 

24,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

กิตติยา  มารังค 

15 โครงการพัฒนาระบบดูแลผูปวยวัณโรค - เพ่ือคนหาผูสัมผัส/พัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ี 

- เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.
สต. 

10,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

จันทิมา  น่ิมยี่สุน 

 กลยุทธ 2.  สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการสุขภาพ  
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. - พัฒนาศักยภาพ อสม. ใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- อสม. 24,000 ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
พัชรินทร  นุธรรม 
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โครงการผูกอการดี (ปองกันเด็กจมมนํ้า) - พัฒนาระบบการปองกัน
และการชวยเหลือเด็ก
จมนํ้า 

- เจาหนาท่ี รพ. 
- เครือขาย อปท. ในอําเภอ

เวียงแกน 

15,000 
(งบจาก อปท.) 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

ER 

3 โครงการพัฒนาระบบริการ Long term care - สงเสริมการจัดกิจกรรม
รวมกับ อปท. 

- เจาหนาท่ี รพ.  
- เครือขาย อปท. ใน
อําเภอเวียงแกน 

งบประมาณจาก 
อปท. 

ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

กลุมเวชฯ และงาน NCD 
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 กลยุทธ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรมมาภิบาล  

1 โครงการอบรมใหความรูดานการเงินและพัสด ุ - เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจ ระเบียบดานการเงิน 
และ พรบ.พัสด ุ

- เจาหนาท่ี รพ. , สสอ. 
และ รพ.สต. 

6,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

งานการเงินฯ และพัสด ุ

2 โครงการอบรมความรูระบบควบคุมภายใน - เพ่ือสรางความเขาใจระบบ
ควบคุมภายในและการ
จัดทํารายงาน 

- เจาหนาท่ี รพ.เวียงแกน 10,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

วรัตยา  แกวจินดา 

 กลยุทธ 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอ้ือตอระบบบริการผูปวย 
1 โครงการพัฒนาการใชงานโปรแกรม Hos XP - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูใชงานโปรแกรม Hos XP 
- เจาหนาท่ี รพ.เวียงแกน 24,000 ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
กิตติภพ ยาวิเลิง 
ทินกร  อินเทพ 

2 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และระบบ
สายสัญญาณ และระบบแมขาย 

- เพ่ือพัฒนาระบบ Hard 
ware 

- ทุกหนวยงาน 350,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

กิตติภพ  ยาวิเลิง 

 กลยุทธ 5.  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร  
1 โครงการอบรม IC - เพ่ือฟนฟูความรูดาน IC - เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.

สต. 
28,000 ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
ธนัญญาณ กาวงศ 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม - เพ่ือสงเสริมการพัฒนาดาน
จิตใจของบุคลากร 

- เจาหนาท่ี รพ. 80,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

มาลิณี  ยาละ 

 กลยุทธ 6.พัฒนาระบบสรรหาบุคลากรในวิชาชีพท่ีขาดแคลน 
1 โครงการสนับสนุนทุการศึกษาในวิชาชีพขาด

แคลน 
- เพ่ือสรรหา วิชาชีพท่ีขาด

แคลนใหเพียงพอตอภาระ
งาน 

- วิชาชีพท่ีขาดแคลน 120,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 

 กลยุทธ 7.พัฒนาสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน  
1 โครงการพัฒนา GREEN and Clean Hospital - เพ่ือพัฒนาดานระบบ

สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

- เจาหนาท่ีใน รพ. 
 

60,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

วรัตยา  แกวจินดา 
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โครงการอบรมอัคคีภัย - เพ่ือฟนฟูความรู และซอม
แผนรองรับกรณีเกิด
อัคคีภัย 

- เจาหนาท่ี รพ. และ รพ.
สต. 

- เครือขายใน อ.เวียงแกน 

25,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

เบญจวรรณ  บุดด ี

 กลยุทธ 8.  เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย  
1 โครงการพัฒนาศูนยจัดเก็บรายได - เพ่ือตรวจสอบและทบทวน - คณะกรรมการจัดเก็บ 30,000 ตุลาคม 2562- เบญจวรรณ  บุดด ี
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การจัดเก็บรายไดของ
โรงพยาบาลใหมี
ประสิทธิภาพ 

รายได รพ.เวียงแกน กันยายน 2563 

 กลยุทธ 9.  พัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ในเครือขาย  
1 โครงการพัฒนาดานวิชาการ แกเจาหนาท่ี รพ.

สต. 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาท่ี รพ.สต. 
- เจาหนาท่ี รพ.สต. 30,000 ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
IC, LAB, กลุมการ

พยาบาล, กลุมเวชฯ, 
เภสัชกรรม 

2 โครงการตรวจสอบภายใน รพ.สต. - เพ่ือตรวจสอบใหคําแนะนํา
ดานการจัดซื้อจัดจาง และ
การเบิกจายเงิน 

- ทุก รพ.สต. 15,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

วันวิสาข ไชยชมภ ู

 กลยุทธ 10. พัฒนาระบบสวัสดิการและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 
1 โครงการองคกรสรางสุข - เพ่ือเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจของเจาหนาท่ี 
- สรางความพึงพอใจในการ

ทํางาน 

- เจาหนาท่ี รพ. 10,000 ตุลาคม 2562-
กันยายน 2563 

คณะกรรมการ HRD 

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          


