
แผนการเงินการคลัง 

ปงบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 



แผนประมาณการรายได-คาใชจาย ปงบประมาณ 2565 

รายได 

รายได UC-สุทธ ิ 54,000,000.00  

รายไดคารักษาเบิกตนสังกัด-สุทธิ 10,000.00  

รายไดคารักษาเบิกจายตรง อปท. 700,000.00  

รายไดคารักษาเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง-สุทธิ 3,000,000.00  

รายไดประกันสังคม-สุทธิ 700,000.00  

รายไดแรงงานตางดาว-สุทธิ 515,000.00  

รายไดคารักษาและบริการอ่ืน ๆ 6,025,591.04  

รายไดจาก  EMS 80,000.00  

รายไดงบประมาณสวนบุคลากร 31,600,000.00  

รายไดอ่ืน 5,300,000.00  

รายไดกองทุน UC-งบลงทุน 2,197,489.41  

รายไดงบลงทุนอ่ืน 0.00  

รวมรายได 104,128,080.45  
 
 

คาใชจาย   
 

   ยาใชไป  6,300,000.00 
เวชภัณฑมิใชยาใชไป  348,142.81 
วัสดุการแพทยใชไป  2,651,857.19 
วัสดุวิทยาศาสตรการแพทยใชไป  2,500,000.00 
วัสดุทันตกรรมใชไป  600,000.00 
วัสดุใชไป  3,655,146.75 
คาตอบแทน(ฉบับ5,คาลวงเวลา)  21,266,000.00 
คาสาธารณูปโภค  1,794,325.43 
คาจางตรวจทางหองปฏิบัติการ  1,040,000.00 
คาจางเหมาบํารุงรักษา/ซอมแซม  80,000.00 
คาจางเหมาบริการ  253,200.00 
คาซอมแซม  1,450,000.00 
คาใชสอยอ่ืน  676,800.00 
คาใชจายโครงการ Non PP  489,840.00 
เงินเดือนและคาจางประจํา  31,600,000.00 
คาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข      8,697,960.00 



คาจางชั่วคราว  429,240.00 
คาจางเหมาบุคลากรอ่ืน  1,473,360.00 
คาใชจายบุคลากรอ่ืน  2,300,000.00 
คาตอบแทน พ.ต.ส.  1,734,000.00 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  166,576.01 
คาเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสราง  1,426,743.01 
คาเสื่อมราคาครุภัณฑ  790,522.1 
คารักษาตามจาย  8,312,281.39 
คาใชจายอ่ืน ๆ  1,430,062.41 
คาตัดจําหนาย  93,240.66 
รวมคาใชจายท้ังส้ิน  101,559,297.76 
NI - รายไดหักคาใชจายสุทธ ิ  2,568,782.69 
EBITDA - รายได(ไมรวมงบลงทุน)หัก 
คาใชจาย(ไมรวมคาเสื่อม)  2,681,799.05 
   
   

แผนจัดซ้ือยา เวชภัณฑ วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 

 
มูลคาการจัดซ้ือป 

2565 
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย) 

วัสดุเภสัชกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย) 

วัสดุการแพทยท่ัวไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย) 

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (รวมสนับสนุน รพ.สต.ใน
เครือขาย) 

วัสดุเอกซเรย (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย) 

วัสดุทันตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครือขาย) 
 

6,245,614.15 
359,166.00 

5,455,880.00 
 

3,010,166.00 
 

0.00 
 

572,544.91 
  รวม  15,643,371.06 

  

 

 

 

 

 



แผนจัดซ้ือวัสดุอ่ืน 

 
มูลคาการจัดซ้ือป 2565 

วัสดุสํานักงาน 572,403.50  

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 530,000.00  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000.00  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00  

วัสดุคอมพิวเตอร 415,100.00  

วัสดุงานบานงานครัว 847,173.00  

วัสดุบริโภค 583,000.00  

วัสดุเครื่องแตงกาย 200,000.00  

วัสดุกอสราง 150,000.00  

วัสดุอ่ืน 50,000.00  

คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 
 

รวม 

0.00 

2,875,273.00  

 

แผนบริหารจัดการเจาหนี ้

 
จํานวนเงิน 

 
เจาหนี้ตามจาย                                                                         2,000,000.00                            

คาจางชั่วคราว/พกส./คาจางเหมาบุคลากรอ่ืน

คางจาย 

0.00  

คาตอบแทนคางจาย 1,709,750.00  

คาใชจายบุคลากรอ่ืนคางจาย 0.00  

เจาหนี้คาแรงอ่ืนคางจาย 0.00  

คาสาธารณูปโภคคางจาย 30,000.00  



เจาหนี้คาครุภัณฑ สิ่งกอสรางฯ 200,000.00  

เจาหนี้การคาวัสดุอ่ืน 2,000,000.00  

เจาหนี้อ่ืน 1,000,000.00  

 รวม 17,709,750.00  

  

แผนบริหารจัดการลูกหนี ้

 
จํานวนเงิน 

ลูกหนี้ UC 41,456,889.05  

ลูกหนี้ เบิกตนสังกัด 10,000.00  

ลูกหนี้ อปท 700,000.00  

ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง 2,945,210.00  

ลูกหนี้ ประกันสังคม 579,172.92  

ลูกหนี้ แรงงานตางดาว 515,000.00  

ลูกหนี้ อ่ืน ๆ 5,890,947.63  

รวม 52,097,219.60 

 

แผนการสนับสนุน รพ.สต. 

         จํานวนเงิน 

รพสต.ทาขาม 
รพสต.หวยลึก 
รพสต.มวงยาย 
รพสต.หลายงาว 
รพสต.หวยหาน 
รพสต.ผาตั้ง 
รพสต.ปอ 
รพสต.รมฟาทอง 
รพสต.ผาแล 
รพสต.ปางปอ 
รวม 

854,378.80  
1,338,153.93   
1,431,172.29   
 923,425.47  

1,159,781.45   
 817,720.52  

1,854,965.13   
 777,208.52  

1,167,121.40   
 452,015.23 

10,775,942.74 



 

แผนการลงทุน 

 
จํานวนเงิน 

จัดซ้ือ จัดหาดวยเงินบํารุงและเงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ 

ของ รพ. 

516,500.00  

จัดซ้ือ จัดหาดวยคางบคาเสื่อมจากการบริการ 

(ภาคผนวก ก.) 

รวม                                                             

2,197,489.41 

 

2,713,989.41   

  

 

ภาคผนวก ก.  

แผนการจัดซ้ือดวยงบคาบริการทางการแพทยท่ีใชจายในลักษณะงบลงทุน ป 2565 

หนวยบริการ
แมขาย 

หนวยบริการลูกขาย รายการ งบคาเสื่อมUC สมทบเงิน
บํารุง 

งบ
อ่ืนๆ 

รวมเงิน 

รพ.เวียงแกน 06789-รพ.สต.ปอ หมู
ท่ี 05 ตําบลปอ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

22,000.00 0 0 22,000.00 

รพ.เวียงแกน 06789-รพ.สต.ปอ หมู
ท่ี 05 ตําบลปอ 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

28,000.00 0 0 28,000.00 

รพ.เวียงแกน 06790-รพ.สต.บานรม
ฟาทอง หมูท่ี 18 
ตําบลปอ 

เตียงตรวจภายใน 21,300.00 0 0 21,300.00 

รพ.เวียงแกน 06790-รพ.สต.บานรม
ฟาทอง หมูท่ี 18 
ตําบลปอ 

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA 

5,000.00 0 0 5,000.00 

รพ.เวียงแกน 06790-รพ.สต.บานรม
ฟาทอง หมูท่ี 18 
ตําบลปอ 

โคมไฟตรวจภายใน/ผาตัด
เล็ก 

18,000.00 0 0 18,000.00 

รพ.เวียงแกน 06791-รพ.สต.บานผา
ตั้ง หมูท่ี 14 ตําบลปอ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

22,000.00 0 0 22,000.00 

รพ.เวียงแกน 06791-รพ.สต.บานผา
ตั้ง หมูท่ี 14 ตําบลปอ 

เครื่องซักผา แบบธรรมดา 
ขนาด 15 กิโลกรัม 

18,000.00 0 0 18,000.00 

รพ.เวียงแกน 06793-รพ.สต.ทาขาม 
หมูท่ี 03 ตําบลทาขาม 

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม 

180,000.00 0 0 180,000.00 



รพ.เวียงแกน 10458-รพ.สต.บาน
หวยลึก หมูท่ี 04 
ตําบลมวงยาย 

เกาอ้ีสําหรับใหบริการผูปวย 12,500.00 0 0 12,500.00 

รพ.เวียงแกน 10458-รพ.สต.บาน
หวยลึก หมูท่ี 04 
ตําบลมวงยาย 

รั้ว คสล. พรอมประตู
ลอเลื่อน 

432,000.00 0 0 432,000.00 

รพ.เวียงแกน 10458-รพ.สต.บาน
หวยลึก หมูท่ี 04 
ตําบลมวงยาย 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

7,500.00 0 0 7,500.00 

รพ.เวียงแกน 10458-รพ.สต.บาน
หวยลึก หมูท่ี 04 
ตําบลมวงยาย 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 17,700.00 0 0 17,700.00 

รพ.เวียงแกน 10459-สสช.บานปาง
ปอ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 

32,400.00 0 0 32,400.00 

รพ.เวียงแกน 10459-สสช.บานปาง
ปอ 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,800.00 0 0 11,800.00 

รพ.เวียงแกน 10461-รพ.สต.บาน
หวยหาน หมูท่ี 09 
ตําบลปอ 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบ
ท่ี 1 (18 หนา/นาที) 

10,000.00 0 0 10,000.00 

รพ.เวียงแกน 10461-รพ.สต.บาน
หวยหาน หมูท่ี 09 
ตําบลปอ 

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 9,500.00 0 0 9,500.00 

รพ.เวียงแกน 10461-รพ.สต.บาน
หวยหาน หมูท่ี 09 
ตําบลปอ 

เครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

15,000.00 0 0 15,000.00 

รพ.เวียงแกน 10461-รพ.สต.บาน
หวยหาน หมูท่ี 09 
ตําบลปอ 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

22,000.00 0 0 22,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องช่ังนํ้าหนักแบบดิจิ
ติอลพรอมท่ีวัดสวนสูง 

20,000.00 0 0 20,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องอบผา ขนาด 100 
ปอนด 
 

284,000.00 0 0 284,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 
 

32,400.00 0 0 32,400.00 



รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
(ราคารวมคาติดตั้ง) 

39,700.00 0 0 39,700.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 
น้ิว) 

151,489.41 2,510.59 0 154,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เตียงผูปวยชนิดสามราว
สไลดไกพรอมเบาะเสา
นํ้าเกลือ ตูขางเตียงและถาด
ครอมเตียง 

70,000.00 0 0 70,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 
ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 

450,000.00 0 0 450,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องสองรักษาทารกตัว
เหลืองแบบสองดาน 

160,000.00 0 0 160,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องติดตามการทํางาน
ของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดกลาง 
เช่ือมตอระบบ Central 
monitor 

168,600.00 31,400.00 0 200,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
แบบท่ี 2 

350,000.00 0 0 350,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สําหรับงานประมวลผล 

66,000.00 0 0 66,000.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน ตูแชอาหาร ขนาด 20 
คิวบิกฟุต 

33,900.00 0 0 33,900.00 

รพ.เวียงแกน 11198-รพ.เวียงแกน เครื่องดึงคอและหลัง
อัตโนมัติพรอมเตียงปรับ
ระดับได 

375,000.00 0 0 375,000.00 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลเวียงแกน 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผลการ
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- ลดอัตราการเสียชีวิต 

1 โครงการอบรมฟนฟู
ความรูและซอมแผน
รองรับภัยพิบัติและ
อุบัติเหตุหมู ป 2563 

- เจาหนาท่ี รพ. 
- เจาหนาท่ี รพ.สต. 
- ภาคีเครือขาย 
- ชมรมกูชีพกูภัย

เจาหลวงเวียง
แกน 

70,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

งานอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- ลดอัตราการปวย 

2 โครงการพัฒนางานโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCD)  

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

- ผูปวยคลินิค NCD 

120,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

งานโรคไมติดตอ 

3 โครงการอบรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมเสี่ยงโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 

- กลุมเสี่ยงโรค 
NCD 

30,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

กลุมงานบริการ
ปฐมภูม ิ

4 โครงการพัฒนาระบบริ
การ Long term care 

- เจาหนาท่ี รพ.  
- เครือขาย อปท. 

ในอําเภอเวียง
แกน 

100,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

กลุมงานบริการ
ปฐมภูม ิ

5 โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลผูปวยวัณโรค 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

10,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

ศคร. 

6 โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวย โควิด-
19 

- เจาหนาท่ี รพ. 
- เครือขาย อปท. 

ในอําเภอเวียง
แกน 

70,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

EOC. 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- สรางเสริมสุขภาพ 

7 โครงการอบรม NCPR - เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

10,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

งานหองคลอด 

8 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาเด็กอายุ 0-5 ป 

- เด็ก 0-5 ป 
- ผูดูแลเด็ก 
- ครูโรงเรียน

อนุบาล 
- ผูปกครอง 

150,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

กลุมงานบริการ
ปฐมภูม ิ

9 โครงการอบรมแกนนํา
ทันตกรรมในนักเรียน 

- แกนนํานักเรียน 15,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

กลุมงานทันตก
รรม 

10 โครงการอบรมการ - นักเรียนระดับ 10,000 ต.ค 64-ก.ย งานยาเสพติด 



ปองกันยาเสพติดใน
นักเรียน 

มัธยมศึกษา 65 

11 โครงการเฝาระวังการ
ติดเช้ือในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

กลุมงานบริการ
ปฐมภูม ิ

12 โครงการอบรมให
ความรูเรื่องเพศศึกษา 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

15,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

งานเอดส 

กลยุทธ2.  สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการสุขภาพ  
13 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 
- อสม. 24,000 ต.ค 64-ก.ย 

65 
กลุมงานบริการ

ปฐมภูม ิ
กลยุทธ 3. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความสุขในการทํางาน   
14 โครงการอบรม IC - เจาหนาท่ี รพ. 

และ รพ.สต. 
28,000 ต.ค 64-ก.ย 

65 
งาน IC 

15 โครงการพัฒนา
บุคลากรดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

- เจาหนาท่ี รพ. 80,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

ชมรมจริยธรรม 

16 โครงการองคกรสราง
สุข 

- เจาหนาท่ี รพ. 10,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

คณะกรรมการ 
HRD 

17 โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

- เจาหนาท่ี รพ.
เวียงแกน 

20,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

QMR 

กลยุทธ4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรมมาภิบาล 
18 โครงการพัฒนาการใช

งานโปรแกรม Hos XP
และความรูกองทุนตาง 
ๆ  

- เจาหนาท่ี รพ.
เวียงแกน 

24,000 ต.ค 64-ก.ย 

65 

กลุมงานประกัน
สุขภาพ 

19 โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร และ
ระบบสายสัญญาณ 
และระบบแมขาย 

- ทุกหนวยงาน 150,000 ต.ค 64-ก.ย 

65 

งาน IT 

20 โครงการตรวจสอบ
ภายใน รพ.สต. 

- ทุก รพ.สต. 15,000 ต.ค 64-ก.ย 

65 

งานการเงินและ
บัญชี 

กลยุทธ5  พัฒนาสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน  
21 

 
โครงการอบรมอัคคีภัย - เจาหนาท่ี รพ. 

และ รพ.สต. 
- เครือขายใน อ.

เวียงแกน 

25,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

คณะกรรมการ 
ENV. 

22 โครางการพัฒนาระบบ
เครื่องมือทาง
การแพทย 

- รพ.เวียงแกน 
- รพ.สต. 

30,000 ต.ค 64-ก.ย 
65 

คณะกรรมการ 
ENV. 

 

     

 



 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ 2564 

โรงพยาบาลเวียงแกน จ.เชียงราย 

ลําดับ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- ลดอัตราการเสียชีวิต 

1 โครงการอบรม
ฟนฟูความรูและ
ซอมแผนรองรับ
ภัยพิบัติและ
อุบัติเหตุหมู ป 
2563 

- เพ่ือฟนฟู
ความรู และ
ทบทวนแผน
รองรองรบั
อุบัติเหตุหมู 

- เจาหนาท่ี รพ. 
- เจาหนาท่ี รพ.

สต. 
- ภาคีเครือขาย 
- ชมรมกูชีพกูภัย

เจาหลวงเวียง
แกน 

70,000 มกราคม – 
กันยายน 
2564 

 

2 โครงการติดตาม

ผูปวยจิตเวช 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบ
บริการ
ผูปวยจิตเวช 

- ผูปวยจิตเวช
และผูดูแล 

5,000 ตุลาคม 

2562-

กันยายน 

2563 

 

3 โครงการลด

อัตราการตาย

ผูปวยโรค

ซึมเศรา 

คนหาและลด

อัตราการตายของ

ผูปวยโรคซึมเศรา 

กลุมปวยและกลุม

เสี่ยงโรคซึมเศรา 

5,000 ตุลาคม 

2562-

กันยายน 

2563 

 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- ลดอัตราการปวย 

4 โครงการพัฒนา
งานโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (NCD)  

- พัฒนาระบบ
การดูแล
ผูปวยกลุม
โรค NCD 
ท้ังอําเภอ 

- ลด
ภาวะแทรก
ซอนในกลุม
ปวย 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

- ผูปวยคลินิค 
NCD 

120,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

5 โครงการอบรม
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุม
เสี่ยงโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

- เพ่ือให
ความรูกลุม
เสี่ยง โรค 
NCD ให
กลุมเสี่ยงไม
เปนกลุม
ปวย 
 

- กลุมเสี่ยงโรค 
NCD 

30,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 



6 โครงการพัฒนา
ระบบริการ 
Long term 
care 

- สงเสริมการ
จัดกิจกรรม
รวมกับ 
อปท. 

- เจาหนาท่ี รพ.  
- เครือขาย อปท. 

ในอําเภอเวียง
แกน 

300,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

7 โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผูปวย
วัณโรค 

- เพ่ือคนหาผู
สัมผัส/
พัฒนา
ศักยภาพ
เจาหนาท่ี 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

10,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

8 โครงการพัฒนา
ระบบเฝาระวัง
โรคติดตอ และ
โรคติดตอ
ชายแดนและ
พัฒนาระบบเฝา
ระวัง COVID-
19 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบเฝา
ระวัง 
COVID-19 
เตรียมความ
พรอมรับ
กรณีมีการ
ระบาด 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 
และ เครือขาย 

70,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- สรางเสริมสุขภาพ 

9 
 

โครงการ
พัฒนาการ
ใหบริการหญิง
ตังครรภ (MCH) 

- พัฒนาระบบ
ดูแลหญิง
ตั้งครรภ
ตั้งแตฝาก
ทองถึง
คลอดบุตร 
ใหไดรับ
บริการท่ีได
มาตรฐาน 

- ลด
ภาวะแทรก
ซอนระหวง
ตั้งครรภ 

- สงตอไดเร็ว
กรณีผิดปกต ิ

-เจาหนาท่ี รพ. และ 
รพ.สต. 
-หญิงตั้งครรภ  

50,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

10 โครงการอบรม 
NCPR 

- เพ่ือฟนฟู
ความรูการ
ชวยชีวิตเด็ก
แรกคลอด 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

10,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

11 โครงการสงเสริม
และพัฒนาเด็ก
อายุ 0-5 ป 

- คัดกรอง
ภาวะเสี่ยง 

- สงเสริม
ภูมิคุมกัน 

- ใหความรู

- เด็ก 0-5 ป 
- ผูดูแลเด็ก 
- ครูโรงเรียน

อนุบาล 
- ผูปกครอง 

150,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 



ผูปกครอง 
12 โครงการอบรม

แกนนําทันตก
รรมในนักเรียน 

- ใหความรู
ดานทันตก
รรมแก
นักเรียน 

- แกนนํานักเรียน 15,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

13 โครงการอบรม
การปองกันยา
เสพติดใน
นักเรียน 

- ใหความรู
เรื่องยาเสพ
ติดในกลุม
นักเรียน 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

10,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

14 โครงการเฝา
ระวังการติดเช้ือ
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพ่ือให
ความรูและ
เฝาระวังการ
ติดเช้ือใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

15 โครงการอบรม
ใหความรูเรื่อง
เพศศึกษา 

- เพ่ือเฝา
ระวัง/ให
ความรูแก
นักเรียน 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

15,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
- การทํางานตามนโยบายและตามบริบทพ้ืนท่ี  

16 โครงการอาหาร
ปลอดภัย อ.
เวียงแกน 

- เพ่ือให
ความรูใน
กลุม
เกษตรกร 

- เกษตรกร และ
รานอาหารใน
พ้ืนท่ีอําเภอเวียง
แกน 

30,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

17 โครงการพัฒนา
ระบบเฝาระวัง
ผลิตภัณฑ
สุขภาพและ
คุมครอง
ผูบริโภค 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบเฝา
ระวัง
ผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

- ผูประกอบการ
คา และ 
เครือขาย 

30,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

18 โครงการให
ความรูเก่ียวกับ
สารพิษตกคาง 

- เพ่ือให
ความรูใน
กลุม
เกษตรกร 

- กลุมเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

7,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

กลยุทธ 2.  สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายในการจัดการสุขภาพ  
19 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. 
- พัฒนา

ศักยภาพ 
อสม. ใน
พ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
 

- อสม. 24,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 



กลยุทธ 3. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความสุขในการทํางาน   
20 โครงการอบรม 

IC 
- เพ่ือฟนฟู

ความรูดาน 
IC 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

28,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

21 โครงการพัฒนา
บุคลากรดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

- เพ่ือสงเสริม
การพัฒนา
ดานจิตใจ
ของ
บุคลากร 

- เจาหนาท่ี รพ. 80,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

22 โครงการองคกร
สรางสุข 

- เพ่ือ
เสริมสราง
ขวัญและ
กําลังใจของ
เจาหนาท่ี 

- สรางความ
พึงพอใจใน
การทํางาน 

- เจาหนาท่ี รพ. 10,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

กลยุทธ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรมมาภิบาล 
23 โครงการอบรม

ใหความรูดาน
การเงินและพัสด ุ

- เพ่ือสราง
ความรูความ
เขาใจ 
ระเบียบดาน
การเงิน และ 
พรบ.พัสด ุ

- เจาหนาท่ี รพ. , 
สสอ. และ รพ.
สต. 

6,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

24 โครงการอบรม
ความรูระบบ
ควบคุมภายใน 

- เพ่ือสราง
ความเขาใจ
ระบบ
ควบคุม
ภายในและ
การจัดทํา
รายงาน 

- เจาหนาท่ี รพ.
เวียงแกน 

10,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

25 โครงการ
พัฒนาการใช
งานโปรแกรม 
Hos XP 

- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
ผูใชงาน
โปรแกรม 
Hos XP 

- เจาหนาท่ี รพ.
เวียงแกน 

24,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

26 โครงการพัฒนา
ระบบ
คอมพิวเตอร 
และระบบ
สายสัญญาณ 
และระบบแม

- เพ่ือพัฒนา
ระบบ Hard 
ware 

- ทุกหนวยงาน 150,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 



ขาย 
27 โครงการพัฒนา

ศูนยจัดเก็บ
รายได 

- เพ่ือ
ตรวจสอบ
และทบทวน 
การจัดเก็บ
รายไดของ
โรงพยาบาล
ใหมี
ประสิทธิภา
พ 

- คณะกรรมการ
จัดเก็บรายได 
รพ.เวียงแกน 

30,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

28 โครงการ
ตรวจสอบ
ภายใน รพ.สต. 

- เพ่ือ
ตรวจสอบ
ใหคําแนะนํา
ดานการ
จัดซื้อจัดจาง 
และการเบิก
จายเงิน 
 
 

- ทุก รพ.สต. 15,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

กลยุทธ 5  พัฒนาสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน  
29 โครงการพัฒนา 

GREEN and 
Clean 
Hospital 

- เพ่ือพัฒนา
ดานระบบ
สิ่งแวดลอม
และความ
ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

- เจาหนาท่ีใน 
รพ. 

 

60,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

30 
 

โครงการอบรม
อัคคีภัย 

- เพ่ือฟนฟู
ความรู และ
ซอมแผน
รองรับกรณี
เกิดอัคคีภัย 

- เจาหนาท่ี รพ. 
และ รพ.สต. 

- เครือขายใน อ.
เวียงแกน 

25,000 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 

    

     



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจําปของหนวยงาน  

ตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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