


สรุปแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข  
โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

การพัฒนาระบบจัดการความปลอดภยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเวียงสา ทพ.ธรีะวฒัน์
1 กิจกรรมพฒันางาน ๕ ส. 2 พ.ย.63 / ส.ค.64         5,000.00 / ภก.โสภณ
2 พฒันาระบบจัดการมูลฝอย ธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปลูกผักสวนครัว 3 ต.ค.63 / ก.ย.64 5,000.00        / ชุติพา
3 ดูแลระบบบ้าบดัน้้าเสีย 3 ต.ค.63/ม.ค.64/

เม.ย.64/ก.ค.64
      28,400.00 / เจษฎากร

4 ดูแลระบบน้้า 4 ต.ค.63-ก.ย.64 61,800.00      / ทพ.ธรีะวฒัน์
5 การทดสอบเคร่ืองมือแพทย์จากทมีผู้เชียวชาญ รพ. น่าน (รอบ 2 เดือน) 4 ก.ย.-64         2,400.00 / พญ.เรณู
6 การทดสอบเคร่ืองมือแพทย์จากทมีผู้เชียวชาญศูนย์ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์เชียงใหม่ (รอบ 1 ป)ี 5 มี.ค.-64       29,000.00 / พญ.เรณู
7 ประชุมพฒันาศักยภาพการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ส้าคัญประจ้าปี 5 มี.ค.-64         2,400.00 / พญ.เรณู

8 ระบบเคร่ืองมือส่ือสาร บ้ารุงรักษาวทิยุส่ือสาร  ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 6 ธ.ค.63-ก.ย.64       24,000.00 / นงคราญ 
9 แผนปรับปรุงอาคาร สถานที่และซ่อมบ้ารุง (งบปรับปรุงหมวดใช้สอย ในแผนเงินบ้ารุง) 6 พ.ย.63-ก.ย.64 -                 / นพรัตน์

10 ประชุมฟื้นฟเูจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินประจ้าป ี2564(อัคคีภยั) 7 เม.ย.-64         9,600.00 / นพรัตน์
11 การจัดการด้านอาชีวอนามัย 7 พ.ย.63-ก.ย.64 -                 จารุ
12 อาหารปลอดภยั 8 พ.ย.63-ก.ย.64 12,750.00      / ทพ.ธรีะวฒัน์

การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเด็กวัยเรียน ต าบลกลางเวียงป2ี564
13 การประชุมชี้แจงแนวทาง หาแนวทางการด้าเนินงานแก่ผู้บริหาร/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูศูนย์เด็ก/

ตัวแทนทอ้งถิ่น
9 ม.ค./เม.ย./

ก.ค.64
5,700.00        / พชิญวดี

14 การอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเด็กเต้ียและผอมในโรงเรียน 10 ก.พ.-64 10,800.00      / พชิญวดี

สรุปแผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที ่1   ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน / โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ/แหล่งงบ
หน้า ผู้รับผิดชอบ



PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสียงสูง/กลุ่มปว่ยโรคความดันโลหติสูง/โรคเบาหวาน ในชุมชนต าบล
กลางเวียง ป ี2564

15 กิจกรรมอบรมความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพความดันโลหติสูงและเบาหวานส้าหรับกลุ่มเส่ียงในชุมชน 11 ม.ค.63/ก.ค.64 14,400.00      / จารุ

16 กิจกรรมอบรมจัดกระบวนการความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูง 12 พ.ย.63-ก.ย.64 12,000.00      / เวณิกา

17 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต าบลกลางเวียงป2ี564 13 พ.ย.63-ก.ย.64 / เวณิกา

18 กิจกรรม Care Conference แบบบรูณาการ 14 ธ.ค.63/ม.ีค.64/
ม.ิย.64/ก.ย.64

3,000.00        / เวณิกา/จารุ

19 Cg ปฎบิติังานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิตามCare plan 14 พ.ย.63-ก.ย.64 / เวณิกา/จารุ

การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด ในชุมชนต าบลกลางเวียง ป ี2564
20 ประชุมชี้แจงและร่วมก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเฝ้าระวงัโรคในพื้นที่ทมีSRRTระดับต้าบล 15 ม.ค.-64 5,700.00        / เจษฎากร

231,950.00   

 

งบประมาณ/แหล่งงบ
แผนงาน / โครงการ หน้า

ช่วงเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 1   รวมเปน็เงนิ



PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

แผนการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเวียงสา 2564
1 รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรเด่ียวและสมุนไพรต้ารับจากยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติในการรักษาควบคู่ 17 ต.ค.63-ก.ย.64 -                 วรารัตน์
2 กิจกรรมเชิงรุก(เยี่ยมผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง และใหบ้ริการทบัหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด) 18 ต.ค.63-ก.ย.64 -                 วรารัตน์
3 พฒันาระบบบริการการรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome ในคนท้างาน ทกุวนัเสาร์ นอกเวลาราชการ 18 ต.ค.63-ก.ย.64 -                 วรารัตน์

4 คลินิกใหค้้าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ 18 พ.ย.63-ก.ย.64 -                 วรารัตน์
แผนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ

5 เรียนรู้ระบบบริการแบบ One Stop Service NCD Clinic Plus โรงพยาบาลน่านและแลกเปล่ียน
เรียนรู้การใหค้้าปรึกษาการงดสูบบหุร่ี

19 ก.พ.63-เม.ย.63 -                 สยุมพร/เตือนใจ
6 กิจกรรมทบทวนSeptic shock ป ี64 19 ต.ค.63/ธ.ค.63/

ก.พ.64/เม.ย.64/
ม.ิย.64/ส.ค.64

-                 พ.จักรพนัธ์/
วชิราภรณ์

7 ประชุมวชิาการการดูแลผู้ปว่ย MI 20 ม.ค.-63 -                 นงคราญ /   
พชัรินทร์

8 กิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจเครือข่ายเวยีงสา 20 ก.พ.-64 1,500.00        / ลิขิต
9 จัดอบรม(Re-Training) โปรแกรมสอนCAPDเพื่อปอ้งกัน/ ลดการเกิดการติดเชื้อPeritonitis ส้าหรับ

ผู้ปว่ยและผู้ดูแล
20 พ.ย.63/มี.ค.

64/มิ.ย.64
750.00           / ดวงรัตน์

10 กิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ปว่ย CAPD 20 ต.ค.63/ม.ค.64/
เม.ย.64/ก.ค.64

-                 ดวงรัตน์

11 ประชุมวชิาการซ้อมแผนสาธารณภยั 21 ม.ค.-64 นงคราญ/    
พชัรินทร์

12 จัดวชิาการผู้ปว่ย Head injury 21 ธ.ค.-63 -                 นงคราญ/    
พชัรินทร์

หน้า

ยุทธศาสตร์ที ่2   ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน / โครงการ
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ/แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ



PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

13 ประชุมวชิาการCPR + Resucitation ในNew born 21 ธ.ค.-63 -                 พญ.วมิลรัตน์/
ฐิติรัตน์

14  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ใหค้วามรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ ยาเสพติด เยาวชนสนใจสุขภาพแก่นักเรียนใน
โรงเรียนแบบบรูณาการ

22 ม.ค.64/ก.ค.64 -                 ช้านาญ/ลิขิต

2,250.00       

ช่วงเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ/แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ หน้า

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 2   รวมเปน็เงนิ



PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบรูณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจ าป ี2564
1 ประชุมเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการท้างานร่วมกันในองค์กรด้วยระบบพี่เล้ียง 24 ก.ค.-64 750.00           / ทพญ.ประภาพร
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการนิเทศทางคลินิกในหน่วยงาน 25 ต.ค.63/ม.ค.64/

เม.ย.64/ก.ค.64
-                 กัลทลี

3 ประชุมวชิาการประจ้าปพียาบาลอ้าเภอเวยีงสาคร้ังที่ 9 ประจ้าป ี2564 25 ก.ย.-64       14,400.00 / สยุมพร
4 ประชุมการบริหารทางการพยาบาล 26 ส.ค.-64       77,900.00 /

สยุมพร
5 ประชุมฟื้นฟทูกัษะทางการพยาบาลเฉพาะด้านโดยโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลแม่ข่าย

(งบประมาณรวมทั้งหมด 174,780 บาท)
26 ต.ค.63-ก.ย.64 / กฤษณา

5.1) ด้านการพยาบาลผู้คลอด / พยาบาลวชิาชีพใหม่ 1 คน 26 พ.ย.-63 5,040.00        / พนูสุข
5.2) ด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด / พยาบาลวชิาชีพ 3 คน 27 ต.ค.63-พ.ย.63 7,200.00        / พนูสุข
5.3) ด้านการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤติ / พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 27 พ.ย.-63 2,400.00        / ชไมพร
5.4) ด้านการพยาบาลผู้ปว่ยระยะทา้ย / พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 27 ก.พ.-64 2,400.00        / จันทร์ฉาย
5.5) หลักสุตร"สมรรถนะ"ผู้น้าทางการพยาบาลด้าน clinical Supervision" / พยาบาลหวัหน้าแผนก
ใหม่ 2 คน

28 พ.ย.-63 13,340.00      / กัลทลี

5.6) ด้านพฒันาการและสติปญัญาในเด็กขั้นพื้นฐาน 28 พ.ย.-63 2,400.00        / ช้านาญ
5.7) หลักสูตรวสัิญญีพยาบาล 1 ป ี/ พยาบาลวชิาชีพ 1 คน
(รอพจิารณาขอทนุ สสจ. ร่วมด้วย/รับแจ้งจากโรงเรียนวสัิญญีแจ้งในป2ี564)

29 ต.ค.63-ก.ย.64 137,000.00    / อรพรรณ

5.8) อบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติัตามเกณฑ์(วไิลวรรณ) 29 ม.ค.-64 5,000.00        / เวณิกา

267,830.00   

แผนงาน / โครงการ หน้า
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ/แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 3   รวมเปน็เงนิ

ยุทธศาสตร์ที ่3   ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)



PPA PPB QOF สป.
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบรูณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจ าป ี2564
1 ประชุมประจ้าเดือนกรรมการทมีน้าพฒันาคุณภาพ 31 ต.ค.63-ก.ย.64                    -   กฤษณา
2 รับการเยี่ยมจาก ผู้เยี่ยมส้ารวจของ สรพ.รอบ18 เดือนหลังการรับรอง 32 ส.ค.-64       18,000.00 / ทพญ.วริยา

3 ประชุมรายไตรมาสของคณะกรรมการกองทนุโรงพยาบาลเวยีงสาเพื่อประชาชน 32 ต.ค.63/ม.ค.64/
เม.ย.64/ก.ค.64

      11,400.00 / กฤษณา

4 ประชุมน้าเสนอผลงานระดับหน่วยงาน และทมีน้าและจัดท้าแผนพฒันารอบ 6, 12 เดือน 33 มี.ค.64/ส.ค.64                    -   กฤษณา

5 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจ้าป ีเวท ีHighlight 2564 33 พ.ย.-63                    -   ทพญ.วริยา

6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภยั 2P safety 2021 33 ก.พ.64/มิ.ย.64                    -   กฤษณา
7 ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านมาตรการความปลอดภยัตามจุดเน้น ป ี2563 "2P safety Walk Rally 2021" 33 ก.พ.64/มิ.ย.64 5,000.00        / ทพญ.วริยา
8 ประชุมการพฒันาบคุลิกภาพเพื่อการบริบาลพยาบาลและการเสริมพลังสร้างสุขในองค์กร 34 ธ.ค.-64         9,360.00 / กัลทลี
9 ประชุมวชิาการการบริหารจัดการและการเตรียมตัวเองเมื่อเข้าสู่วยัเษยีณ (งานเกษยีณอายุราชการ) 35 ก.ย.-64     100,000.00 / ทพญ.ประภาพร

10 ส้ารวจความสุขในการท้างานและความผูกพนัองค์กร 35 ก.ค.-64                    -   กฤษณา
11 ตรวจสุขภาพประจ้าปบีคุลากรโรงพยาบาลเวยีงสา 35 ก.ค.-64                    -   กัลทลี/ลิขิต
12 กิจกรรมการเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวงัความเส่ียงหน่วยงาน(Risk Round) 35 มี.ค.64/ก.ค.64                    -   กฤษณา
13 ประชุมผู้รายงานหน้าใหม่ใส่ใจความเส่ียง 37 ธ.ค.-63 2,000.00        / กฤษณา
14 ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงประจ้าเดือน(เดือนละ 1 คร้ัง) 37 ต.ค.63-ก.ย.64                    -   กฤษณา
15 หน่วยงานจัดการความเส่ียงดีมีรางวลั 37 ก.ย.-64                    -   กฤษณา
16  Clean your hand  Save your life 38 ต.ค.63-ก.ย.64                    -   วชิราภรณ์
17 IC : กันไวดี้กวา่แก้ 39 ธ.ค.63/ส.ค.64                    -   วชิราภรณ์
18 อบรมวชิาการ ADR TYPE  A และการวางระบบรายงาน/ติดตาม/เฝ้าระวงั 40 ก.พ.64-เม.ย.64                    -   ภญ.ธชัฎานันท์

 งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ/แหล่งงบ
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงาน / โครงการ หน้า



PPA PPB QOF สปสช
เงิน

บ ารุง
สวัสดิ
การ

19 ประชุมทมีระบบยาทกุ 2 เดือน 40 ต.ค.63/ธค.63/
กพ.64/เมย.64/
ม.ิย.64/ส.ค.64

                   -   ภก.กาญจนา

20 ประชุมจัดท้าแผนยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยาใน รพ.สต. 40 ก.ค.-64                    -   ภก.กาญจนา
21 น้าเสนอผลการด้าเนินงาน RDU รพ.ทกุไตรมาส 40 ต.ค.63/ม.ค.64/

เม.ย.64/ก.ค.64
                   -   ภก.อัจฉรา

22 การปรับฐานข้อมูลอัตราค่าหตัถการ/ค่าบริการ/เวชภณัฑ์ ในฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั 41 ต.ค.63-ธ.ค.64                    -   ทพญ.วริยา
23 การพฒันาความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนและค่าเฉล่ียสัมพทัธข์องงานบริการผู้ปว่ยใน(CMI) 42 ต.ค.63-ก.ย.64                    -   พญ.จุฬาลักษณ์

23.1) จัดเวท ีFeedback ข้อมูลคืนใหก้ับองค์กรแพทย์ทกุเดือน 42 ต.ค.63-ก.ย.64                    -   พญ.จุฬาลักษณ์
23.2) Audit เวชระเบยีน IPD และ OPD ปลีะ 2 คร้ัง 42 ม.ค.64/มิ.ย.64                    -   พญ.จุฬาลักษณ์
23.3) ประชุมกรรมการ IM หน่วยงาน เร่ืองการ Audit เวชระเบยีนผู้ปว่ยนอก 42 ม.ค.-64                    -   พญ.จุฬาลักษณ์

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 4   รวมเปน็เงนิ 145,760.00   

สรุป
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 1   รวมเปน็เงิน 231,950.00    
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 2   รวมเปน็เงิน 2,250.00        
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 3   รวมเปน็เงิน 267,830.00    
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ที่ 4   รวมเปน็เงิน 145,760.00    

ยอดรวมงบประมาณตามแผนปฏบิตัิการโรงพยาบาลเวียงสา ปงีบประมาณ 2564 647,790.00   

ผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ หน้า
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ/แหล่งงบ



ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(PP&P Excellence)  



ยุทธศาสตร์ที่ 1        ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น  GREEN & CLEAN Hospital

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การพฒันา

ระบบจัดการ
ความปลอดภยั
ด้านส่ิงแวดล้อม
ในโรงพยาบาล
เวยีงสา

1. เพื่อดูแล
ส่ิงแวดล้อม ให้
เอื้อต่อความ
ปลอดภยัของ
ผู้ปว่ย 
เจ้าหน้าที่และ
ผู้มารับบริการ

กิจกรรมพฒันางาน๕ ส. 
-วนัท าความสะอาดใหญ่
 (Big Cleaning’s Day)
 2 คร้ัง/ปี
-ด าเนินการ ๕ ส. ใน
หน่วยงานทกุสัปดาห ์ 
-ประเมินผลการ
ด าเนินการ 5 ส.ของแต่
ละหน่วยงานประจ าปี

ทกุหน่วยงาน  เงินบ ารุงหมวดใช้สอย
-ค่าอาหารวา่ง จ านวน 
100 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท จ านวน 2
 คร้ัง

       5,000 ภก.
โสภณ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs)
โรงพยาบาลมีความปลอดภยัด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งด้านยาสารเคมีอันตราย  น้ าเสีย มูลฝอยทั่วไป และมุลฝอยติดเชื้อ เปน็ต้น

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา

ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

สภาพปญัหา หรือ GAP  เฝ้าระวงัความปลอดภยักรณีมีอุบติัการณ์ บคุลากรสามารถช่วยเหลือเหตุการณ์ได้ ไม่ลุกลามเกิดผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)
    1) เพื่อเสริมศักยภาพในการปฏบิติัการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัในโรงพยาบาล
    2) เพื่อใหม้ีการบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย์ที่มีประสิทธภิาพ
    3) เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย ระบบบ าบดั ระบบไฟฟา้ โคงสร้างอาคาร

2



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

2 พฒันาระบบจัดการมูล
ฝอย ธนาคารขยะรี
ไซเคิล ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
และปลูกผักสวนครัว

ทกุหน่วยงาน  -ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
วสัดุ/อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน (มีในแผน
วสัดุงานบา้นงานครัว)

       5,000 ชุติพา

3 การดูแลระบบบ าบดั 
-ส่งตรวจคุณภาพน้ า
จากทอ่น้ าทิ้งที่กรม
อนามัย 
-ดูดไขมันและล้างระบบ
บอ่บ าบดัน้ าเสีย 
-จัดท าที่พกัน้ าส่วนเกิน
จากการกรองระบบRO 
-ติดต้ังมาตรวดัระดับน้ า
เข้าระบบบอ่บ าบดัน้ าเสีย

ทกุหน่วยงาน  -ค่าใช้จ่ายในการส่ง
ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
จ านวน 4 คร้ังๆละ 
2,600 บาท 
(4x2,600=10,400
 บาท)
-ค่าใช้จ่ายในการดูดล้าง
ไขมันจ านวน 2 คร้ังๆ
ละ 4,000 บาท 
(2x4,000=8,000 
บาท)
 -ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ 
5,000 บาท
 -ค่ามาตรวดัระดับน้ า/
ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง 
10,000 บาท

     28,400 เจษฎากร

3



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

4 ดูแลระบบประปา
 -ส่งตรวจคุณภาพ
น้ าประปาที่กรมอนามัย
 -ท าแผนขอขุดเจาะบอ่
บาดาลน้ าลึกจากกรม
ทรัพยากรน้ า
 -ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า
บาดาล
 -ติดต้ังประตูน้ าแยกแต่
ละตึก

ทกุหน่วยงาน  -ค่าใช้จ่ายในการส่ง
ตรวจคุณภาพประปา 
จ านวน 2 คร้ัง รวม =
4,800 บาท
 -ขุดเจาะบอ่บาดาลน้ า
ลึก =15,000 บาท
 -ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ า 
บาดาล =12,000 บาท
 -ติดต้ังประตูน้ าแยก
แต่ละตึก =30,000 
บาท

61,800     ทพ.
ธรีวฒัน์

5 การทดสอบเคร่ืองมือ
แพทย์จากทมีผู้เชียว
ชาญ รพ. น่าน (รอบ 2 
เดือน)

1. 
อนุกรรมการ
เคร่ืองมือ
แพทย์
2. ผู้ดูแล
เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ใน
หน่วยงาน

 -ค่าตอบแทนตรวจสอบ
เคร่ืองมือ จ านวน 1 
คร้ัง(รอบ 6 เดือน) 
คร้ังละ 2 วนั (1*
1,200*2=2,400 
บาท )

2,400       พญ.เรณู

4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

6 การทดสอบเคร่ืองมือ
แพทย์จากทมีผู้เชียว
ชาญศูนย์ทดสอบ
เคร่ืองมือแพทย์เชียงใหม่
 (รอบ 1 ป)ี

1. 
อนุกรรมการ
เคร่ืองมือ
แพทย์
2. ผู้ดูแล
เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ใน
หน่วยงาน

 -ค่าตอบแทนวทิยากร
(รอบ 1 ป)ี จ านวน 2 
คนๆละ 1 คร้ังๆละ 3 
วนั (2*600*3=
3,600 บาท)
 -ค่าตอบแทนตรวจสอบ
เคร่ืองมือ 20,000 
บาท
 -ค่าที่พกั จ านวน 3 
วนัๆละ 1,800 บาท
(3*1,800=5,400 
บาท)

29,000     พญ.เรณู

7 ประชุมพฒันาศักยภาพ
การดูแลเคร่ืองมือ
แพทย์ส าคัญประจ าปี

อนุกรรมการ
เคร่ืองมือ
แพทย์
โรงพยาบาล 
จ านวน 20 
คน

 -ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 20 คนๆละ 1
 มื้อๆละ 70 บาท
(20*1*70=1,400 
บาท) 
-ค่าอาหารวา่ง จ านวน 
20 คนๆละ 2 มื้อๆละ
 25 บาท(20*2*25=
1,000 บาท)

2,400       พญ.เรณู

5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

8 ระบบเคร่ืองมือส่ือสาร
 -บ ารุงรักษาวทิยุส่ือสาร
 -ติดต้ังกล้องวงจรปดิเพิ่ม

ทกุหน่วยงาน จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 
จ านวน 2 ตัว 
(ตามแผนงบพสัดุ
ครุภ ณฑ์)

24,000     นงคราญ

9 ปรับปรุงอาคาร สถานที่
และซ่อมบ ารุง
 -ปรับปรุงที่พกัพนักงาน
รักษาความปลอดภยั
 -จัดท าระบบกั้นรถเข้า-
ออกอัติโนมัติ
 -ปรับสถานที่เปน็ลาน
จอดรถ
 -ท าเคร่ืองหมาย ปา้ยที่
จอดรถ
 -ซ่อมฝาปดิรางระบาย
น้ า

ทกุหน่วยงาน งบปรับปรุงหมวดใช้
สอย ในแผนเงินบ ารุง

-               นพรัตน์

6



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

10 ประชุมฟื้นฟเูจ้าหน้าที่
ด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินประจ าป ี2564
 -ประชุมเจ้าหน้าที่รพ.
เร่ืองการซ้อมแผน
อัคคีภยัประจ าป ี2564 
 -ทดสอบความพร้อมใช้
ของก๊าชทางการแพทย์
 -ทดสอบความพร้อมใช้
ของกร่ิงฉุกเฉิน

ทกุหน่วยงาน ซ้อมแผนอัคคีภยั 
- ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 80 คนๆละ 1
 มื้อๆละ 70บาท 
(80x70x1=5,600 
บาท) 
- ค่าอาหารวา่งจ านวน 
80 คนๆละ 2 มื้อๆละ
 25 บาท 
(80x2x25= 4,000
บาท)

9,600       นพรัตน์

11 การจัดการด้านอาชีวอ
นามัย
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน
-การใช้อุปกรณ์ปอ้งกัน
ตนเอง
-ตรวจสุขภาพตามความ
เส่ียง

ทกุหน่วยงาน ไม่มีงบ -               จารุ

7



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีดงบประมาณ ไตรมาส 4
 จ านวนเงิน 

(บาท)
การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

ล าดับ
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

12 อาหารปลอดภยั 
-สุ่มตรวจ/ทดสอบสาร
ตกค้าง
ในผักและผลไม้
 -ตรวจสุขภาพผู้
ประกอบอาหารโรงครัว
ของโรงพยาบาล

ทกุหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการสุ่ม
ตรวจจ านวน 3 ชุด ชุด
ละ 3,250 บาท รวม
เปน็เงิน 9,750 บาท
ค่าใช้จ่ายชุดทดสอบโค
ลีฟอร์มแบคทเีรีย 
(SI-2) จ านวน 200
ขวดๆละ 15 บาท รวม
เปน็เงิน 3,000 บาท

12,750     ทพ.
ธรีวฒัน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
สภาพปญัหา หรือ GAP  เด็กที่ภาวะโภชนาการเกิน ร้อยละ14 เด็กที่มีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 51
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)   เด็กวยัเรียนที่มีภาวะอ้วน เต้ีย มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีนักเรียนแกนน าสร้างสุขภาพในโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 การดูแล

สุขภาพกลุ่ม
วยัเด็กวยั
เรียน ต าบล
กลางเวยีงปี
2564

 -เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
กายและ
โภชนาการ
ด้านอาหาร
ใหก้ับเด็กที่
เต้ียและ
ค่อนข้างเต้ีย

การประชุมชี้แจงแนวทาง
 หาแนวทางการ
ด าเนินงานแก่ผู้บริหาร/
ครูอนามัยโรงเรียน/ครู
ศูนย์เด็ก/ตัวแทนทอ้งถิ่น
-ประสานศูนย์เด็ก/
ทอ้งถิ่น/โรงเรียน
-Individual care plan
-ติดตามประเมินผลทกุ 3
 เดือน

 -ผู้บริหารโรงเรียน
-จนท./ครูอนามัย
-เด็กเต้ีย ทกุคนในเขต
พื้นที่
จ านวน 60 คน

งบ PPB ในรพ. 
-ค่าอาหารกลางวนั
 1 มื้อๆละ 70บาท
 จ านวน 60 คน
(1x70x60=
4,200 บาท)
-ค่าอาหารวา่ง 1 
มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 60 คน
(1x25x60=
1,500 บาท)

5,700 พชิญวดี

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมแิละองค์รวม

ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่

เปา้หมาย

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs    )
     -ร้อยละ 80 ของ ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการโดยการจัดการเรียนการสอนใหเ้ด็กมีกิจกรรมทางกาย (กระโดดโลดเต้น)  3 ชั่วโมงต่อวนั
     -เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับการวางแผนดูแลติดตามรายบคุคล ร้อยละ 80

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

9



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่

เปา้หมาย
รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

14  -พฒันา
ศักยภาพผู้น า
นักเรียนด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
(ยุวนักเรียน)

การอบรมนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการเด็กเต้ีย
และผอมในโรงเรียน

 -นักเรียนที่มีปญัหา
เต้ียและผอมใน
โรงเรียนต าบลกลาง
เวยีงจ านวน 80 คน    
  
-ครูอนามัยโรงเรียน 
จ านวน 10 คน

งบ PPB ในรพ. 
 -ค่าอาหารกลางวนั
 1 มื้อๆละ 70 
บาทจ านวน 90 คน
(1x70x90=
6,300 บาท)
-ค่าอาหารวา่ง 2 
มื้อๆละ 25 บาท 
จ านวน 90 คน
(2x25x90=
4,500 บาท)

10,800 พชิญวดี

10



ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 การสร้างเสริม

สุขภาพกลุ่ม
เสียงสูง/กลุ่ม
ปว่ยโรคความ
ดันโลหติสูง/
โรคเบาหวาน 
ในชุมชนต าบล
กลางเวยีง ป ี
2564

 -กลุ่มเสียงสูง/
กลุ่มปว่ยมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่
ถูกต้อง
-ผู้ปว่ยราย
ใหม่ลดลง

กิจกรรมอบรมความรอบ
รู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ความดันโลหติสูงและ
เบาหวานส าหรับกลุ่ม
เส่ียงในชุมชน
-จัดท าฐานทะเบยีนกลุ่ม
เสียงสูง
-ประเมิน HL
-เวทสีรุป ประเมิน 
ติดตามผลการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ

 -กลุ่มเส่ียงสูง
ความดันโลหติสูง
และเบาหวานใน
ชุมชน จ านวน 
120 คน

งบPPB รพ.
 -ค่าอาหารกลางวนั 1
มื้อๆละ 70บาท จ านวน
 120คน
(1x70x120=8,400
 บาท)
-ค่าอาหารวา่ง 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท จ านวน 
120 คน
(2x25x120=6,000
 บาท)

14,400 จารุ

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) 
   -ผู้ปว่ยโรคเบาหวานคุมระดับน้ าตาลได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40
   -ผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูงคุมระดับความดันได้ดี ตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50

รายละเอยีดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ประชาชนกลุ่มเส่ียงสูงได้รับการปรับเล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 80 กลุ่มปว่ย DM/HT uncontrol  ได้รับการปรับเล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ 100
สภาพปญัหา หรือ GAP  ผู้ปว่ยรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ปว่ยStroke รายใหม่เพิ่มมากขึ้น
ประเด็น การปอ้งกันควบคุมโรค และลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมแิละองค์รวม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอยีดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

16  -เพื่อลด
ภาวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มปว่ย

การอบรมจัด
กระบวนการความรอบรู้
ด้านพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มปว่ยเบาหวานความ
ดันโลหติสูง
-จัดท าฐานทะเบยีนกลุ่ม
ปว่ย uncontrol
-ประเมิน HL ท า 
Individual care plan

 กลุ่มปว่ยความ
ดันโลหติสูงและ
เบาหวาน 
uncontrol เขต
ต าบลกลางเวยีง

งบเงินบ ารุงรพ.
 -ค่าอาหารกลางวนั 1
มื้อๆละ 70บาท จ านวน
 100 คน
(1x70x100= 7,000
 บาท)
-อาหารวา่ง 2 มื้อๆละ
25 บาท จ านวน 100 
คน(2x25x100=
5,000 บาท)
-เอกสาร แบบประเมิน 
(เบกิจากวสัดุ รพ.)
- ที่วดัความเค็ม/ความ
หวาน (เบกิจากวสัดุ รพ.)

12,000 เวณิกา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)
สภาพปญัหา หรือ GAP   ผู้สูงอายุร้อยละ 26.86 ผู้สูงอายุปว่ยเปน็โรคเร้ือรังร้อยละ 49.69 ผู้ดูแลที่มีภาวะพึ่งพงิที่ต้องท าCare plan ในระบบ 374 ราย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 การดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุต าบล
กลางเวยีงปี
2564

 เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลตาม
มาตรฐาน

 -คัดกรองภาวะสุขภาพ
-CMจัดท าแผนการดูแลรายบคุคล 
(Care Plan) ในระบบรายงานใน
โปรแกรม 3 C กรม
-คัดกรองภาวะสุขภาพ
-CMจัดท าแผนการดูแลรายบคุคล 
(Care Plan) ในระบบรายงานใน
โปรแกรม 3 C กรมอนามัย/สปสช.
-ประเมินต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว(Long Term Care)
-อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

 -ผู้สูงอายุทกุคน
ในพื้นที่
-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบริการด้าน
ปฐมภมูิฯ
-CM/Cg  ทกุคน
ในพื้นที่

 -แบบประเมิน
จาก วสัดุ รพ.
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จากโครงการ 
LTC ของสปสช.
 ที่ได้รับการ
สนับสนุน

  เวณิกา/ 
 จารุ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมแิละองค์รวม

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) 1) ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL  2) ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 
3) ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการจัดท า Care Plan      4) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มี ADLดีขึ้น ร้อยละ20

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)     ผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแลตามมาตรฐานLTC

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ

บไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอ

บไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ

18                    กิจกรรม Care Conference แบบ
บรูณาการ

 - CM/ Cg/
ทมีสหสาขา/
ทอ้งถิ่น  จ านวน 
 30 คน

- อาหารวา่ง 1 
มื้อๆละ 25 
บาท จ านวน 30
 คน (750 บาท
 X 4 คร้ัง)

3,000 เวณิกา/ 
 จารุ

19                    Cg ปฎบิติังานการดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพงิตามCare plan

 - Cg  จ านวน 
17 คน

 -ค่าจ้างเหมา
ตามเกณฑ์ของ
กองทนุดูแลผู้ที่
มีภาวะพึ่งพงิใน
ชุมชน

ตาม
งบประมา
ณที่โอน
จาก
ทอ้งถิ่น

เวณิกา/ 
 จารุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
ประเด็น การปอ้งกันควบคุมโรค และลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 การเฝ้าระวงั 

ควบคุมโรค
ระบาด ใน
ชุมชนต าบล
กลางเวยีง ป ี
2564

  -ทมีSRRT 
ในพื้นที่มี
ความรู้ในการ
เฝ้าระวงัและ
ควบคุมโรค
ระบาดที่
ถูกต้อง  -ทมี
SRRT ในพื้นที่
สามารถ
ควบคุมโรคได้
ตามมาตรการ
กรณีเกิดโรค
ระบาด

 ประชุมชี้แจงและ
ร่วมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน
เฝ้าระวงัโรคในพื้นที่
ทมีSRRTระดับต าบล

 -คณะกรรมการ SRRT
-ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(เทศบาล 4คน/ผู้น า
ชุมชน15/ตัวแทนอสม
15/ครูอนามัยรร.6/วดั
เจ้าหน้าที)่ รวม 60 คน

 -ค่าอาหาร
กลางวนั1มื้อๆละ 
70บาท จ านวน 60
 คน(1x70x60=
4,200 บาท)
-อาหารวา่ง 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท 
จ านวน 60 คน
(1x25x60=
1,500 บาท)

5,700 เจษฎากร

231,950 (สองแสนสามหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยหา้สิบบาทถ้วน)รวมเปน็เงนิ(บาท)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่

เปา้หมาย
รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมแิละองค์รวม

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs)  อัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปยี้อนหลังและไม่มีผู้ปว่ยเสียชีวติ
วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพื่อใหม้ีการด าเนินการ เฝ้าระวงั ควบคุมโรคระบาดในชุมชนได้ตามมาตรการ
สภาพปญัหา หรือ GAP  ทมีSRRT ในพื้นที่ไม่สามารถด าเนินการควบคุมโรคได้ตามมาตรการ คณะกรรมการเปล่ียนเปน็ผู้รับผิดชอบใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2    
ด้านบริการเป็นเลิศ  

(Service Excellence) 



ประเดน็: แผนงานการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แผนการพฒันา

ระบบบริการ
งานแพทย์แผน
ไทยใน
โรงพยาบาล
เวยีงสา 2564

 -เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-บ าบดัรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย นวด
รักษา อบไอน  าสมุนไพร 
ประคบร้อนสมุนไพร รวม
ไปถึงการใช้ยาสมุนไพรใน
การรักษา

รณรงค์การใช้ยา
สมุนไพรเด่ียวและ
สมุนไพรต ารับจากยาใน
บญัชียาหลักแหง่ชาติใน
การรักษาควบคู่กับการ
บ าบดัรักษาโดยการนวด
รักษา อบไอน  าสมุนไพร
 ประคบร้อนสมุนไพร 
รวมไปถึงการแช่มือแช่
เทา้ด้วยสมุนไพร

ประชาชนที่
เข้ารับบริการ
ในสถาน
บริการ
สาธารณสุข
ทกุระดับอ.
เวยีงสา

ไม่ใช้งบ            -   วรารัตน์

ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื นที่เปา้หมาย

รายละเอยีด
งบประมาณ

 จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดช

อบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธ์ระดบัพ้ืนที ่(  Key Results KRs) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วัตถุประสงค์ของประเดน็ (objective:O) : ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ร้อยละ 20
สภาพปัญหา หรือ GAP  : วิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2563 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทีไ่ด้มาตรฐาน ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย

กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมแิละองค์รวม (งานแผนไทย)
แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน  ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที ่2   บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื นที่เปา้หมาย

รายละเอยีด
งบประมาณ

 จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดช

อบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 กิจกรรมเชิงรุก
-เยี่ยมผู้ปว่ยติดบา้นติด
เตียง
-ใหบ้ริการทบัหม้อเกลือ
ในหญิงหลังคลอด อบ
สมุนไพร และประคบ
สมุนไพร

 -ผู้ปว่ยกลุ่ม
ติดบา้นติด
เตียง
-หญิงหลัง
คลอดในเขต 
ต.กลางเวยีง

ไม่ใช้งบ            -   วรารัตน์

3 พฒันาระบบบริการการ
รักษากลุ่มอาการ Office
 Syndrome ใน
คนท างาน ทกุวนัเสาร์ 
นอกเวลาราชการ

 -เจ้าหน้าที่ 
รพ.
-กลุ่มเบกิได้
ทอ้งถิ่นและ
รัฐวสิาหกิจ

ไม่ใช้งบ              - วรารัตน์

4 การพฒันา
ระบบบริการ
ในคลินิกให้
ค าปรึกษา
กัญชาทาง
การแพทย์

 เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก การ
บ าบดัรักษาด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย โดย
การใช้ต าหรับยาที่มีกัญชา
เปน็ส่วนผสมรวมถึง
น  ามันกัญชา ในการ
บ าบดัรักษาโรค

คลินิกใหค้ าปรึกษา
กัญชาทางการแพทย์

ผู้ปว่ยที่เข้า
มารับการ
รักษาทาง
กระบวนการ
ของแพทย์
แผนไทย

ไม่ใช้งบ -             วรารัตน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   บริการเปน็เลิศ (Service Excellence)
ประเด็น...การพฒันาระบบการดูแลผู้ปวุยโดยทมีสหสาขาวชิาชีพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 PCT -MED           เพื่อพฒันา

ศักยภาพและ
เพิ่มทกัษะใน 
NCD Clinic Plus

เรียนรู้ระบบบริการ
แบบ One Stop 
Service NCD Clinic 
Plus โรงพยาบาลน่าน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การใหค้ าปรึกษาการ
งดสูบบหุร่ี

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน 
NCD CUP เวยีง
สา  จ านวน  20
 คน

ไม่มีงบ          -   สยุมพร/
เตือนใจ

6 ลดอัตราตาย
และการทรุดลง
ของผู้ปวุยSepsis

กิจกรรมทบทวน
Septic shock ป ี64

 แพทย์ 
พยาบาล(ผู้ปวุย
ใน ผู้ปวุยนอก 
งานอุบติัเหตุ
ฉุกเฉิน)

ไม่มีงบ          -   พ.จักรพนัธ์/
วชิราภรณ์

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
พื้นที่เปาูหมาย

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา  (ทีมเฉพาะดา้นการดแูลผู้ป่วย)

สภาพปญัหาหรือGAP   
   ในป ี2563 โรงพยาบาลเวยีงสาผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 และอยู่ในช่วงพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ RDU ขั้นที3่ ซ่ึงตัวชี้วดัที่ส าคัญในการพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ขั้นที่ 2 คือ ร้อยละการใช้ยาปฎชิีวนะอย่าง
สมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจส่วนบน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective : O)   ใหก้ารผู้ปวุยแบบองค์รวม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ รักษา และฟื้นฟผูู้ปวุย

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs)    ตัวชี้วดัในกลุ่มโรคส าคัญผ่านเกณฑ์และเปาูหมายที่ต้ังไว ้ในป ี2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
พื้นที่เปาูหมาย

7 พฒันาศักยภาพ
และเพิ่มทกัษะ
ในการดูแลผู้ปวุย
 Acute 
coronary 
syndrome

ประชุมวชิาการการ
ดูแลผู้ปวุย MI

แพทย์
พยาบาล 
เวชกิจฉุกเฉิน

ไม่มีงบ          -   นงคราญ /
พชัรินทร์

8 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ
อาการเตือนโรค 
 Stroke , MI

รณรงค์ในชุมชน
เกี่ยวกับสัญญาณเตือน
ผู้ปวุยโรคหลอดเลือด
สมองและหวัใจ
เครือข่ายเวยีงสา

ประชาชน ปาูยไวนิล
ขนาด 6*3 
เมตร จ านวน 
1 ปาูย 
1,500 บาท
(งบใช้สอยเงิน
บ ารุงรพ.)

1500 ลิขิต

9 เพื่อใหผู้้ปวุย
และญาติ
สามารถท าการ
ล้างไตทางหน้า
ทอ้งได้อย่าง
ถูกต้อง

อบรม(Re-Training) 
โปรแกรมสอนCAPD
เพื่อปอูงกัน/ ลดการ
เกิดการติดเชื้อ
Peritonitis

ผู้ปวุยและญาติ ค่าอาหารวา่ง 
จ านวน30
คนๆละ1มื้อๆ
ละ25บาท
(30x1x25=
750บาท

750 ดวงรัตน์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
พื้นที่เปาูหมาย

10  -ผู้ปวุยและ
ญาติสามารถล้าง
ไตทางหน้าทอ้ง
ได้ถูกต้อง
-ปอูงกันและลด
การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

กิจกรรมเยี่ยมบา้น
ผู้ปวุย CAPD

ผู้ปวุยโรค CAPD
 ในชุมชน อ.
เวยีงสา

ไม่มีงบ -      ดวงรัตน์

11 PCT -Surg เพื่อฝึกปฏบิติั
เจ้าหน้าที่ให้
ทราบในบทบาท
เมื่อเกิดสาธารณ
ภยั

ประชุมวชิาการซ้อม
แผนสาธารณภยั

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

งบประมาณ
จัดสรรจาก
โควต้าของ
สสจ.น่าน

-      นงคราญ /
พชัรินทร์

12 พฒันาศักยภาพ
การใหบ้ริการ
ผู้ปวุย Head 
injury

จัดวชิาการผู้ปวุย 
Head injury

แพทย์และพยาบาล เวชกิจฉุกเฉินไม่มีงบ -      นงคราญ /
พชัรินทร์

13 PCT - PED เพื่อพฒันา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที่

ประชุมวชิาการCPR +
 Resucitation ใน
New born

แพทย์
พยาบาลแผนก
หอ้งคลอด 
อุบติัเหตุฉุกเฉิน 
หอ้งผ่าตัด ผู้ปวุย
ใน

ไม่มีงบ -      พญ.วมิลรัตน์/
ฐิติรัตน์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน
 (บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปาูหมาย/
พื้นที่เปาูหมาย

14 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
วชิาการแก่
เจ้าหน้าที่

 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่
ใหค้วามรู้ด้านการช่วย
ฟื้นคืนชีพ ยาเสพติด 
เยาวชนสนใจสุขภาพ
แก่นักเรียนในโรงเรียน
แบบบรูณาการ

นักเรียน
มัธยมศึกษาใน
เขตเวยีงสา

งบประมาณ
จัดสรรจาก
โควต้าของ
สสจ.น่าน

-      ช านาญ/ลิขิต

2,250  รวมเปน็เงนิ(บาท) (สองพันสองร้อยหา้สิบบาทถ้วน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence) 



ยุทธศาสตร์ที่ 3        บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

ประเด็น…ประสิทธภิาพการบริหารอัตราก าลัง เพื่อพฒันาศักยภาพและสมรรถนะตอบสนองต่อองค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การพฒันา

ประสิทธภิาพ
ระบบบริการ
แบบบรูณา
การ
โรงพยาบาล
เวยีงสา 
ประจ าป ี
2564

เกิด
บรรยากาศ
ความสุขใน
การท างาน
และความ
ผูกพนัใน
องค์กร
เพิ่มขึ้น

ประชุมเจ้าหน้าที่
ใหม่เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ท างานร่วมกันใน
องค์กรด้วยระบบพี่
เล้ียง

เจ้าหน้าที่ที่มา
ปฏบิติังานใหม่
และทมีสร้างสุข
องค์กร จ านวน 
30 คน

กองทนุเงินสวสัดิการ 
-ค่าอาหารวา่งและ
น้ าด่ืม 1 มื้อๆละ 25
 บาท จ านวน 30 
คน รวมเปน็ 750 
บาท

750 ทพญ.
ประภา

พร

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา (ทีมน าเฉพาะดา้นพัฒนาบุคลากร)

ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

สภาพปญัหาหรือGAP  การพฒันาสมรรถนะพยาบาลตามส่วนขาดของ Service plan สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม งานผ่าตัด และวสัิญญีพยาบาล

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) 
   1) ตอบสนองตามจุดเน้นของโรงพยาบาล สามารถรองรับการขยายบริการผู้ปว่ยศัลยกรรม  ศัลยกรรมกระดูก การผ่าตัด ที่ครอบคลุมมากขึ้น และครอบคลุมผู้รับบริการโซนใต้ จังหวดัน่าน 
   2) องค์กรสามารถขับเคล่ือนการใหบ้ริการตาม service plan เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  
   1) เพื่อใหพ้ยาบาลปฏบิติังานใหม่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ปว่ยเฉพาะด้านสาขาศัลยกรรม สูติกรรม และวสัิญญีพยาบาล มากขึ้น
   2) เพื่อใหพ้ยาบาลได้รับการพฒันาศักยภาพ และมีอัตราก าลังเพยีงพอต่อภาระงานส าคัญขององค์กร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2  -พยาบาล
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ 
และมี
อัตราก าลัง
เพยีงพอต่อ
ภาระงาน
ส าคัญของ
องค์กร

กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
นิเทศทางคลินิกใน
หน่วยงาน

พยาบาลจ านวน 8
 หน่วยงาน (ER, 
OPD, LR, WARD,
 OR, PCC TB 
HIV, คลินิกพเิศษ

ไม่มีงบ               -   กัลทลี

3  -เพื่อใหเ้กิด
เวที
แลกเปล่ียน
ของ
พยาบาลทั้ง
ใน รพ.และ 
รพ.สต.

ประชุมวชิาการ
ประจ าปพียาบาล
อ าเภอเวยีงสาคร้ังที่
 9 ประจ าป ี2564

พยาบาลวชิาชีพ
องค์กรพยาบาล
รพ.เวยีงสาและ
รพ.สต. จ านวน 
120 คน

เงินบ ารุง(หมวดใช้
สอย)
 -ค่าอาหารกลางวนั
 120 คนๆละ 1 
มื้อๆละ 70 บาท
(1x120x70=
8,400บาท)  
 -ค่าอาหารวา่ง 
120คนๆละ 2 
มื้อๆละ25บาท
(2x100x25=
6,000บาท)

      14,400 สยุมพร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

4 ประชุมการบริหาร
ทางการพยาบาล

พยาบาลวชิาชีพ
(หวัหน้างานและ
ผู้ช่วยหวัหน้างาน)
 จ านวน 20 คน

เงินบ ารุง(หมวดใช้
สอย)
 -ค่าลงทะเบยีน 
3,500บาท จ านวน
 5 คน 
(5x3,500=
17,500บาท)
 -ค่าเดินทาง 760
บาทx2เที่ยว จ านวน
 20 คน
(760x2x20 =
30,400 บาท)
 -ค่าที่พกั 3 คืน คืน
ละ 1,000 บาท 
จ านวน 10 หอ้ง
(1,000x3x10=
30,000 บาท)

      77,900 สยุมพร

5  พยาบาล
ได้รับการ
พฒันา
ศักยภาพ
เฉพาะด้าน

ประชุมฟื้นฟทูกัษะ
ทางการพยาบาล
เฉพาะด้านโดย
โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลแม่ข่าย

5.1) ด้านการ
พยาบาลผู้คลอด/ 
พยาบาลวชิาชีพ
ใหม่ 1 คน

เงินบ ารุง(หมวดใช้
สอย)
 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 1 คน 21 วนัๆละ 
240 บาท
(1x21x240= 

        5,040 พนูสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5.2) ด้านการ
พยาบาลทารกแรก
เกิด / พยาบาล
วชิาชีพ 3 คน

 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 3 คนๆละ 10 
วนัๆละ 240 บาท
(3x10x240=
7,200 บาท)

        7,200 พนูสุข

5.3) ด้านการ
พยาบาลผู้ปว่ย
วกิฤติ / พยาบาล
วชิาชีพ 2 คน

 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 2 คนๆละ 5 วนัๆ
ละ 240 บาท
(2x5x240=2,400
 บาท)

2,400        

 

ชไมพร

5.4) ด้านการ
พยาบาลผู้ปว่ย
ระยะทา้ย / 
พยาบาลวชิาชีพ 2
 คน

 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 2 คนๆละ 5 วนัๆ
ละ 240 บาท
(2x5x240=2,400
 บาท)

2,400        

 

จันทร์
ฉาย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5.5) หลักสุตร"
สมรรถนะ"ผู้น า
ทางการพยาบาล
ด้าน clinical 
Supervision" / 
พยาบาลหวัหน้า
แผนก 1 คน

 -ค่าลงทะเบยีน 2 
คนๆละ4,000 บาท
(2x4,000=
8,000บาท)
 -ค่าที่พกั 1 หอ้ง 
จ านวน 2 คืนๆละ 
1,200 บาท
(1x2x1,200=
2,400 บาท)
 -ค่าเดินทางไป-กลับ
จ านวน 2 คนๆละ 
1,500 บาท
(2x1,500=3,000)
 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 2 คนๆละ 3 วนัๆ
ละ240บาท
(2x3x240=
1,440บาท)
(รวมเปน็12,620 
บาท

13,340      กัลทลี

5.6 ด้าน
พฒันาการและ
สติปญัญาในเด็ก
ขั้นพื้นฐาน

 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 2 คนๆละ 5 วนัๆ
ละ 240 บาท
(2x5x240=2,400
 บาท)

2,400        ช านาญ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5.7) หลักสูตร
วสัิญญีพยาบาล 1
 ป ี/ พยาบาล
วชิาชีพ 1 คน
(รอพจิารณาขอทนุ
 สสจ. ร่วมด้วย/
รับแจ้งจาก
โรงเรียนวสัิญญี
แจ้งในป2ี564)

 -ค่าเบี้ยเล้ียงจ านวน
 260 วนัๆละ 240
 บาท=62,400 บาท
-ค่าที่พกัเดือนละ 
4,000 บาท จ านวน
 12 เดือน=
48,000 บาท
-ค่าเดินทางไป-กลับ
 2,000 บาท
-ค่าลงทะเบยีน 
25,000 บาท

137,000    อร
พรรณ

 -พฒันา
ศักยภาพ
บคุลากร
หน่วย
บริการปฐม
ภมูิต าบล
กลางเวยีง

5.8) อบรมฟื้นฟู
พยาบาลเวช
ปฏบิติัตามเกณฑ์
(วไิลวรรณ)

 -ค่าลงทะเบยีน 
และที่พกั (ตามแผน
งบพฒันาบคุลากร
รพ.)

5,000        เวณิกา

267,080    (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน)รวมเปน็เงนิ(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  

(Governance Excellence) 



ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น...การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การพฒันา

ประสิทธภิาพ
ระบบบริการ
แบบบรูณาการ
โรงพยาบาล
เวยีงสา ประจ าปี
 2564

 - เพื่อพฒันา
ระบบบริการมี
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - เกิดความ
ปลอดภยัใน
ผู้ปว่ยและ
ผู้รับบริการ
เชื่อมโยงการ
พฒันาอย่างไร้
รอยต่อ

ประชุมประจ าเดือน
กรรมการทมีน าพฒันา
คุณภาพ

 -กรรมการทมีน า
-กรรมการบริหารรพ.
-เจ้าหน้าที่รพ.

ไม่ใช้งบ  - กฤษณา

รายละเอยีดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่
เปา้หมาย

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) 
  1) เกิดระบบบริการ ของ Service Plan สาขาสูติกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ตามจุดเน้นองค์กร     2) ผู้รับบริการและบคุลากรเกิดความปลอดภยั ไม่มีข้อร้องเรียนรุนแรง

สภาพปญัหาหรือGAP    
1) โรงพยาบาลมีระบบการจัดการครอบคลุมทกุด้าน แต่ยังพบวา่ท าได้ดีระดับปานกลาง การกระจายภาระงานใหม้ีผู้รับผิดชอบหลักน้อย เกิดworkloadในการท างานของเจ้าหน้าที่
2) ด้านความปลอดภยัในผู้ปว่ยแต่ยังพบวา่มีอุบติัการณ์มีผลกระทบต่อกระบวนการดูแลผู้ปว่ยแต่ไม่รุนแรง จึงก าหนดใหม้ีการทบทวนและพฒันาแนวทางความปลอดภยัในการดูแลผู้ปว่ยและบคุลากรตาม
มาตรฐาน 2P Safety

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  
  1) สถานที่ท างานปลอดภยั ทั้งผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ(2P Safety)    2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา
แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564
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รายละเอยีดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่
เปา้หมาย

2 เพื่อกระตุ้นการ
พฒันาอย่าง
ต่อเนื่องหลัง
ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

รับการเยี่ยมจาก ผู้
เยี่ยมส ารวจของ สรพ.
รอบ 18 เดือนหลังการ
รับรอง

เจ้าหน้าที่ รพ.เวยีง
สาทั้งหมด

เงินบ ารุง(หมวดใช้สอย)
-ค่าตอบแทนผู้เยี่ยม
ส ารวจ จากสถาบนั
รับรองคุณภาพ(สรพ.) 
จ านวน 1 คนๆละ 1 
วนัๆละ 18,000บาท

18,000  ทพญ.
วริยา

3  - เพื่อ
ขับเคล่ือนการ
พฒันา
โรงพยาบาล
แบบมีส่วน
ร่วมกับภาค
ประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย

ประชุมรายไตรมาสของ
คณะกรรมการกองทนุ
โรงพยาบาลเวยีงสาเพื่อ
ประชาชน

 -กรรมการกองทนุ 
จ านวน 24 คน
-กรรมการ บริหาร
และทมีน าจ านวน 
16 คน รวม 40คน

เงินบ ารุง(หมวดใช้สอย)
-ค่าอาหารวา่งจ านวน 
40คนๆละ1มื้อๆละ 
25 บาท จ านวน 3 
คร้ัง 
-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 40 คนๆละ1
มื้อๆละ 70 บาท 
จ านวน 3 คร้ัง  
เปน็เงิน
คร้ังที่1  ไม่ใช้งบ
คร้ังที่2=3,800 บาท
คร้ังที่3=3,800 บาท
คร้ังที่4=3,800 บาท
รวม 11,400 บาท

11,400  กฤษณา
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รายละเอยีดงบประมาณ
จ านวนเงิน 

(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่
เปา้หมาย

4 ประชุมน าเสนอผลงาน
หน่วยงาน และทมีน า
และจัดท าแผนพฒันา
รอบ 6, 12 เดือน

 -กรรมการทมีน า
-หวัหน้างาน
-SM
-ตัวแทนหน่วยงาน

ไม่ใช้งบ           -   กฤษณา

5 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
ประจ าปี2564 เวที
Highlight

เจ้าหน้าที่รพ. 
จ านวน 250 คน
คนละคร่ึงวนั

ไม่ใช้งบ           -   ทพญ.
วริยา

6 การประเมินคุณภาพ
และความปลอดภยั 2P
 Safety

เจ้าหน้าที่รพ.100% ไม่ใช้งบ           -   กฤษณา

7 ประชุมเจ้าหน้าที่เร่ือง
ความปลอดภยัด้าน
ผู้ปว่ยและบคุลากรตาม
จุดเน้น ป ี2564 "2P 
safety Walk Rally"

เจ้าหน้าที่ 200 คน
(แบง่ 2 รุ่น)

เงินบ ารุง(หมวดใช้สอย)
-ค่าอาหารวา่งจ านวน 
200 คนๆละ 1 มื้อๆ
ละ 25 บาท
(200x25=5,000 
บาท)

5,000    ทพญ.
วริยา

บคุลากร
ตระหนักเร่ือง
ความปลอดภยั
ทั้งต่อ
ผู้รับบริการและ
บคุลากร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น…การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8  - เพื่อใหบ้คุลากร

ทางการพยาบาล
ความสุขในการ
ท างานและความ
ผูกพนัในองค์กร
เพิ่มขึ้น

ประชุมการพฒันา
บคุลิกภาพเพื่อการ
บริบาลพยาบาลและ
การเสริมพลังสร้าง
สุขในองค์กร

พยาบาลวชิาชีพ
 ลูกจ้าง จ านวน
 78 คน

เงินบ ารุง(หมวดใช้สอย)
 -ค่าอาหารกลางวนั 78
 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70
 บาท(1x78x70=
5,460บาท)  
 -ค่าอาหารวา่ง 78
คนๆละ 2 มื้อๆละ25
บาท(2x78x25=
3,900บาท)

9,360 กัลทลี

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา (ทีมน าเฉพาะดา้นการพัฒนาบุคลากร และองค์กรพยาบาล)

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) 
1) Happy Work Life Index เพิ่มขึ้นในป ี2564 (เปา้หมาย>ร้อยละ 66)           2) ความผูกพนั เพิ่มขึ้นในป ี2564 (เปา้หมาย>ร้อยละ 66)

ผู้รับ
ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดับ

สภาพปญัหาหรือGAP    
1) บรรยากาศความสุขในการท างานภาพรวมต่ ากวา่เปา้หมาย ป ี2562-2563(>ร้อยละ 64)  
2) จากการประเมิน Happy Work Life Index คร้ังที่ 1 และ 2 เทา่กับร้อยละ 61.9 และ 63.6 ตามล าดับ ต ากวา่เปา้หมาย 
3) ความผูกพนัของบคุลากรในองค์กรลดลง ต่ ากวา่เปา้หมาย จากการประเมินป ี2561-2562 เทา่กับร้อยละ 64 และ 61.2 ตามล าดับ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  1) เกิดบรรยากาศความสุขในการท างานและความผูกพนัในองค์กรเพิ่มขึ้น   2) สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน

แผนงาน/
โครงการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอยีดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

ผู้รับ
ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2ล าดับ

แผนงาน/
โครงการ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4รายละเอยีดงบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 

9 สถานที่ท างานน่าอยู่
 น่าท างาน

ประชุมวชิาการการ
บริหารจัดการและ
การเตรียมตัวเองเมื่อ
เข้าสู่วยัเษยีณ (งาน
เกษยีณอายุราชการ)

บคุลากร
โรงพยาบาล 
จ านวน 200 คน

กองทนุเงินสวสัดิการ 
 -ค่าอาหารกลางเย็น
งานเล้ียงโต๊ะจีน จ านวน
 1 วนั  เปน็เงิน  
40,000 บาท
-ค่าของขวญัผู้
เกษยีณอายุ จ านวน 11
 คน รวมเปน็เงิน
60,000 บาท

100,000 ทพญ.
ประภา

พร

10 เพื่อประเมินระดับ
ความสุขในการ
ท างานและความ
ผูกพนัองค์กรป ี
2563

ส ารวจความสุขใน
การท างานและ
ความผูกพนัองค์กร

บคุลากรใน
โรงพยาบาลที่
ปฏบิติังานเกิน 
6 เดือนก่อน
ประเมินไม่น้อย
กวา่ร้อยละ80

ไม่ใช้งบ
 -แบบสอบถาม
Happinometer 
รูปแบบออนไลน์ และ
ในpartของ Happy 
Work life

             -   กฤษณา

11 เพื่อประเมินสุข
ภาวะของบคุลากร 
ค้นหาความผิดปกติ
และเปน็แนวทางใน
การปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปบีคุลากร
โรงพยาบาลเวยีงสา

บคุลากร
โรงพยาบาล
จ านวน 2๕๐ คน

- ค่าตรวจสุขภาพตาม
สิทธิ(์เทยีบเทา่สิทธิ์
ข้าราชการ)

กัลทลี/
ลิขิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น...การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12  -เพื่อสนับสนุนการ

จัดการความเส่ียง
ส าคัญหน่วยงาน
 -กระตุ้นใหท้มีมี
การค้นหาและ
รายงานความเส่ียง
ต่อเนื่อง

กิจกรรมการเยี่ยม
เพื่อเฝ้าระวงัความ
เส่ียงหน่วยงาน(Risk
 Round)

กรรมการความเส่ียง
 จ านวน 25 คน

ไม่มีงบ           -   กฤษณา

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) 
1) ไม่พบข้อร้องเรียนรุนแรงในผู้รับบริการ ชุมชน    2) พบความเส่ียงเกิดซ  าลดลง      3) เกิดนวตกรรมใหม่ๆจากการพฒันางาน / ออกแบบระบบปอ้งกันความเส่ียงซ  า

สภาพปญัหาหรือGAP    
1) จ านวนรายงานบางโปรแกรมมีน้อย under report    2) การรายงานความเส่ียงระดับหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง และครอบคลุมทกุหน่วยงาน
3) ขาดการวเิคราะห ์RCA ในความเส่ียงส าคัญ   4) มีบคุลากรใหม่เพิ่มขึ น ขาดการกระตุ้นการรายงานเข้าระบบ

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  
1) เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทั งผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่   2) ทกุทมีและทกุหน่วยงานที่มีทะเบยีน Risk Register มีการ monitor Risk อย่างต่อเนื่องลดอัตราการเกิดซ  า  3) มีจ านวนรายงานเพิ่มขึ น

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา (ทีมบริหารความเสี่ยงและขอ้ร้องเรียน)
แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื นที่

เปา้หมาย
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รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/พื นที่

เปา้หมาย

13  -เพื่อกระตุ้นการ
ค้นหาและรายงาน
ความเส่ียงเข้าระบบ

ประชุมผู้รายงาน
หน้าใหม่ใส่ใจความ
เส่ียง

 -เจ้าหน้าที่รพ.ใหม่
 ช่วง 3 ป ีที่ยังไม่
เคยผ่านการอบรม
การจัดการความ
เส่ียง จ านวน 40 คน

 - ค่าอาหารวา่ง
และน  าด่ืม จ านวน
 2 มื อๆละ 40 
คนๆละ 25 บาท 
(2*25*40=
2,000 บาท)

    2,000 กฤษณา

14 ประชุมประจ าเดือน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง

ไม่มีงบ           -   กฤษณา

15  -หน่วยงานทบทวน 
เฝ้าระวงัต่อเนื่อง
 -เกิดการขับเคล่ือน
พฒันาในหน่วยงาน
จากความเส่ียงอย่าง
เปน็รูปธรรม

หน่วยงานจัดการ
ความเส่ียงดีมีรางวลั
 -มอบรางวลัใบ
ประกาศหน่วยงาน
จัดการความเส่ียง
ดีเด่น

ทกุหน่วยงาน ไม่มีงบ           -   กฤษณา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น...การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 เพื่อส่งเสริม

การท าความ
สะอาดมือใน
ผู้ปว่ยและ
เจ้าหน้าที่

" Clean your hand  
Save your life "
 8.1 จัดกิจกรรมวนัล้างมือ
ในรพ.* ล้างมือถูกต้อง(ส่อง
 black light) ครบ 100%
เดือน ต.ค.63 และ ส.ค.64
2.สังเกตการท าความ
สะอาดมือของหน่วยบริการ
ทางคลินิกแยกราย
หน่วยงาน 
3.จัดท าส่ือวทิยุการท า
ความสะอาดมือและการ
ปอ้งกันแพร่กระจายเชื้อ
เสียงตามสายในหอผู้ปว่ยใน

 -เจ้าหน้าที่ใน
รพ. 
-ผู้ปว่ยและญาติ

1.ขอสนับสนุนเคร่ือง
ส่อง black light และ
อุปกรณ์จากภาคเอกชน
2.แบบสังเกตการท า
ความสะอาดมือ
3.คืนข้อมูลแยกราย
หน่วยงาน

-        วชิรา
ภรณ์

ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา (ทีมน าเฉพาะดา้นการเฝ้าระวังการตดิเชื้อ)

สภาพปญัหาหรือGAP    
1) จากการสุ่มส ารวจการล้างมือในเจ้าหน้าที่ ป ี2562-2563 พบวา่ร้อยละการล้างมือของเจ้าหน้าที่ก่อนท าหตัถการต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย กระจายทกุหน่วยงานวัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O)  
1) เพื่อส่งเสริมการท าความสะอาดมือในผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่   2) เพื่อส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเหน็หรือได้อะไรที่ดีขึ้น/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  
1) ไม่พบการติดเชื้อในโรงพยาบาล     2) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปลอดภยัจากการติดเชิ้อ และผู้รับบริการไม่พบการติดเชื้อที่เกิดจากเจ้าหน้าที่

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ล าดับ
แผนงาน/
โครงการ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอียด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับ

ผิดชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

17 เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภยั
ในการ
ปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่

"กันไว้ดีกว่าแก้"
1.จนท.ใหม่ทกุคนได้รับ
การส ารวจประวติัการรับ
วคัซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบี
2.ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ใน
การใช้ PPE ที่เหมาะสม
3.ส่งเสริม สนับสนุน PPE 
ใหเ้จ้าหน้าที่ที่ปฏบิติังาน
เส่ียง เช่น จัดการมูลฝอยติด
เชื้อ การท าความสะอาด
ส่ิงแวดล้อม อุปกรณ์
การแพทย์ รวมถึงผ้า
ปนเปื้อน

เจ้าหน้าที่ในรพ 1.ขึ้นทะเบยีนประวติั
การได้รับ vaccine 
ของเจ้าหน้าที่ในรพ.
2.สุ่มสังเกตการใช้ 
PPE เจ้าหน้าที่ที่
ปฏบิติังาน 
3.คืนข้อมูลให้
หน่วยงานรับทราบ
และปรับปรุง
4.เจ้าหน้าที่ที่
ปฏบิติังานเส่ียงต่อ
การติดเชื้อได้รับ
วคัซีนปอ้งกันไวรัสตับ
อักเสบ

          -   วชิรา
ภรณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเด็น...การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 อบรมวชิาการ ADR TYPE  A 

และการวางระบบรายงาน/
ติดตาม/เฝ้าระวงั

 -คณะกรรมการระบบยา 
-ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ

ไม่มีงบ      -   ภญ.
ธชัฎานันท์

19 ประชุมทมีระบบยาทกุ 2 เดือน  -คณะกรรมการระบบยา 
-ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ

ไม่มีงบ      -   ภญ.
กาญจนา

20 ประชุมจัดท าแผนยาและ
เวชภณัฑ์มิใช่ยาใน รพ.สต.

พยาบาลผู้รับผิดชอบด้าน
ยาของ รพ.สต.

ไม่มีงบ      -   ภญ.
กาญจนา

21 น าเสนอผลการด าเนินงาน 
RDU รพ.ทกุไตรมาส

คณะกรรมการระบบยา 
ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ

ไม่มีงบ      -   ภญ.
อัจฉรา

 -เพื่อส่ือสารแก่
ทมีสหวชิาชีพ
-สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ adr
 type A และ
ระบบการ
รายงาน/ติดตาม/
เฝ้าระวงั

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา  (ทีมเฉพาะดา้นระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มใิชย่า)
แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

กลุ่มเปา้หมาย/พื้นที่
เปา้หมาย

สภาพปญัหาหรือGAP    
  ในป ี2563 โรงพยาบาลเวยีงสาผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 และอยู่ในช่วงพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ RDU ขั้นที3่ ซ่ึงตัวชี้วดัที่ส าคัญในการพฒันาใหผ่้านเกณฑ์ขั้นที่ 2 คือ ร้อยละการใช้ยาปฎชิีวนะอย่างสมเหตุสมผล
ในโรคทางเดินหายใจส่วนบน

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective : O)   มีระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภยั มีคุณภาพ สมเหตุสมผล
ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (Key Results KRs) โรงพยาบาลเวยีงสาผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 3 ในป ี2564

รายละเอยี
ดงบ

ประมาณ

จ านวน
เงิน 
(บาท)

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบไตรมาส 1
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2. การขาดความรู้ความเข้าใจของแพทย์และจพง.เวชสถิติในการสรุปเวชระเบยีนและการลงรหสัโรคที่ถูกต้องเหมาะสม

3. มีโอกาสพฒันาในเร่ืองความสมบรูณ์ของเวชระเบยีน (รพ. ไม่ผ่านเกณฑ์เร่ืองการใหร้หสัวนิิจฉัยโรค )

4. ขาดความต่อเนื่องของการส่ือสาร การกระตุ้น การก ากับ การด าเนินงานตาม Timeline 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 การปรับ
ฐานข้อมูลอัตรา
ค่าหตัถการ/
ค่าบริการ/
เวชภณัฑ์ ใน
ฐานข้อมูลให้
เปน็ปจัจุบนั

เพื่อปรับฐานข้อมูล
ในรายการที่ไม่เปน็
ปจัจุบนั และมีส่วน
ต่างของราคา
ปจัจุบนักับราคา
อ้างอิงของสปสช.
(กรมบญัชีกลาง)

 23.1) ปรับฐานข้อมูล
รายการหตัถการต่างๆใน
 HOSxP
23.2) ปรับรายการค่า
ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ
 และการตรวจพเิศษ
อื่นๆ ในโปรแกรม 
HOSxP

 -รังสีวทิยา
-เทคนิค
การแพทย์
-ทกุหน่วยงานที่
มีการลงหตัถการ

ไม่มีงบ               -   ทมีIM

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับ

ผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4        ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

ประเด็น งานข้อมูล(ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลย)ี

สภาพปญัหา หรือ GAP 1. ผลงานข้อมูลที่เปน็เปา้หมายส าคัญ เช่น (Free schedule /NCD ) ไม่ทนัเวลา หรือ ไม่สมบรูณ์

2.เพิ่อพฒันาทกัษะการบนัทกึข้อมูลการใหบ้ริการ ใหเ้กิดประโยชน์ในด้านต่างๆ (ตัวชี้วดั/งานเคลม/Free schedule/การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

2.รพ.ผ่านเกณฑ์ความสมบรูณ์และทนัเวลาของ 43 แฟม้/ตัวชี้วดัส าคัญ/งานเคลม และ Free schedule
3.รพ.พฒันาค่า CMI ได้ตามเปา้หมายหรือสูงกวา่เปา้หมาย (> 0.6)

แผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564
ทีมน าพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเวียงสา (ทีมเฉพาะดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ และเวชระเบียน)

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน

1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความต่อเนื่องของการก ากับติดตามงานโดยทมี IM ของ รพ.เวยีงสา

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) 1.รพ.ผ่านเกณฑ์การประเมินความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนทกุประเด็น (เปา้หมายร้อยละ 80 )
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการ /การใช้งบประมาณ
ผู้รับ

ผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กจิกรรม

กลุ่มเปา้หมาย/
พื้นที่เปา้หมาย

รายละเอยีด
งบประมาณ

จ านวนเงิน 
(บาท)

23 การพฒันาความ
สมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนและ
ค่าเฉล่ียสัมพทัธ์
ของงานบริการ
ผู้ปว่ยใน(CMI)

 -เพื่อพฒันาความ
สมบรูณ์ของเวช
ระเบยีนใหผ่้าน
เกณฑ์ >ร้อยละ 80 
ในทกุประเด็นการ 
Audit
-เพื่อพฒันาค่า CMI 
ใหไ้ด้ตามเปา้หมาย
หรือสูงกวา่
เปา้หมาย(> 0.6)

1) จัดเวท ีFeedback 
ข้อมูลคืนใหก้ับองค์กร
แพทย์ทกุเดือน 
2) Audit เวชระเบยีน 
IPD และ OPD ปลีะ 2 
คร้ัง
3) ประชุมกรรมการ IM
 หน่วยงาน เร่ืองการ 
Audit เวชระเบยีน
ผู้ปว่ยนอก

 -องค์กรแพทย์ 
-จพง.เวชสถิติ 
-ทมี MRA
-IM หน่วยงาน

ไม่มีงบ               -   ทมี
IM/MRA

145,760   รวมเปน็เงนิ(บาท) (หน่ึงแสนสี่หมื่นหา้พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
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การพัฒนาระบบจัดการความปลอดภยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเวียงสา ENV
1 พฒันางาน ๕ ส. ภก.โสภณ
2 พฒันาระบบจัดการมูลฝอย ธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปลูกผักสวนครัว ชุติพา
3 ดูแลระบบบ้าบดัน้้าเสีย เจษฎากร
4 ดูแลระบบน้้า ทพ.ธีระวัฒน์
5 การทดสอบเคร่ืองมือแพทย์จากทมีผู้เชียวชาญ รพ. น่าน (รอบ 2 เดือน) พญ.เรณู
6 การทดสอบเคร่ืองมือแพทย์จากทมีผู้เชียวชาญศูนย์ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์เชียงใหม่ (รอบ 1 ป)ี พญ.เรณู
7 ประชุมพฒันาศักยภาพการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ส้าคัญประจ้าปี พญ.เรณู

8 ระบบเคร่ืองมือส่ือสาร บ้ารุงรักษาวทิยุส่ือสาร  ติดต้ังกล้องวงจรปดิ นงคราญ 
9 แผนปรับปรุงอาคาร สถานที่และซ่อมบ้ารุง (งบปรับปรุงหมวดใช้สอย ในแผนเงินบ้ารุง) นพรัตน์

10 ประชุมฟื้นฟเูจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินประจ้าป ี2564(อัคคีภยั) นพรัตน์
11 การจัดการด้านอาชีวอนามัย จารุ
12 อาหารปลอดภยั ทพ.ธีระวัฒน์

การดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเด็กวัยเรียน ต าบลกลางเวียงป2ี564
13 การประชุมชี้แจงแนวทาง หาแนวทางการด้าเนินงานแก่ผู้บริหาร/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูศูนย์เด็ก/

ตัวแทนทอ้งถิ่น
พิชญวดี

14 การอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเด็กเต้ียและผอมในโรงเรียน พิชญวดี
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสียงสูง/กลุ่มปว่ยโรคความดันโลหติสูง/โรคเบาหวาน ในชุมชนต าบล
กลางเวียง ป ี2564

15 กิจกรรมอบรมความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพความดันโลหติสูงและเบาหวานส้าหรับกลุ่มเส่ียงใน
ชุมชน

จารุ

Timeline  ก ากับกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที ่1   ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาด าเนินการ

16 กิจกรรมอบรมจัดกระบวนการความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มปว่ยเบาหวานความดันโลหติ
สูง

เวณกิา

17 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต าบลกลางเวียงป2ี564 เวณกิา
18 กิจกรรม Care Conference แบบบรูณาการ เวณกิา/จารุ
19 Cg ปฎบิติังานการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิตามCare plan เวณกิา/จารุ

การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด ในชุมชนต าบลกลางเวียง ป ี2564
20 ประชุมชี้แจงและร่วมก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเฝ้าระวงัโรคในพื้นที่ทมีSRRTระดับต้าบล เจษฎากร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการพัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเวียงสา 2564 แผนไทย
1 รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรเด่ียวและสมุนไพรต้ารับจากยาในบญัชียาหลักแหง่ชาติในการรักษาควบคู่ วรารัตน์
2 กิจกรรมเชิงรุก(เยี่ยมผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง และใหบ้ริการทบัหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด) วรารัตน์
3 พฒันาระบบบริการการรักษากลุ่มอาการ Office Syndrome ในคนท้างาน ทกุวนัเสาร์ นอกเวลา

ราชการ
วรารัตน์

4 คลินิกใหค้้าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ วรารัตน์
แผนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปว่ยโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ PCT

5 เรียนรู้ระบบบริการแบบ One Stop Service NCD Clinic Plus โรงพยาบาลน่านและแลกเปล่ียน
เรียนรู้การใหค้้าปรึกษาการงดสูบบหุร่ี

สยุมพร/
เตือนใจ

6 กิจกรรมทบทวนSeptic shock ป ี64 พ.จักรพันธ/์
วชิราภรณ์

7 ประชุมวชิาการการดูแลผู้ปว่ย MI นงคราญ
8 กิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจเครือข่ายเวยีงสา ลิขิต

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลาด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่2   ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงาน / โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาด าเนินการ

9 จัดอบรม(Re-Training) โปรแกรมสอนCAPDเพื่อปอ้งกัน/ ลดการเกิดการติดเชื้อPeritonitis ส้าหรับ
ผู้ปว่ยและผู้ดูแล

ดวงรัตน์

10 กิจกรรมเยี่ยมบา้นผู้ปว่ย CAPD ดวงรัตน์
11 ประชุมวชิาการซ้อมแผนสาธารณภยั นงคราญ
12 จัดวชิาการผู้ปว่ย Head injury นงคราญ
13 ประชุมวชิาการCPR + Resucitation ในNew born พญ.วิมลรัตน์/

ฐิติรัตน์

14  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ใหค้วามรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ ยาเสพติด เยาวชนสนใจสุขภาพแก่นักเรียนใน
โรงเรียนแบบบรูณาการ

ช านาญ/ลิขิต

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบรูณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจ าป ี2564 HRD+NUR
1 ประชุมเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการท้างานร่วมกันในองค์กรด้วยระบบพี่เล้ียง ทพญ.ประภาพร
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการนิเทศทางคลินิกในหน่วยงาน กัลทลี
3 ประชุมวชิาการประจ้าปพียาบาลอ้าเภอเวยีงสาคร้ังที่ 9 ประจ้าป ี2564 สยุมพร
4 ประชุมการบริหารทางการพยาบาล สยุมพร
5 ประชุมฟื้นฟทูกัษะทางการพยาบาลเฉพาะด้านโดยโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลแม่ข่าย

(งบประมาณรวมทั้งหมด 174,780 บาท)
กฤษณา

5.1) ด้านการพยาบาลผู้คลอด / พยาบาลวชิาชีพใหม่ 2 คน พูนสุข
5.2) ด้านการพยาบาลทารกแรกเกิด / พยาบาลวชิาชีพ 3 คน พูนสุข
5.3) ด้านการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤติ / พยาบาลวชิาชีพ 2 คน ชไมพร

ช่วงเวลาด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่3   ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาด าเนินการ

5.4) ด้านการพยาบาลผู้ปว่ยระยะทา้ย / พยาบาลวชิาชีพ 2 คน จันทร์ฉาย
5.5) หลักสุตร"สมรรถนะ"ผู้น้าทางการพยาบาลด้าน clinical Supervision" / หน.แผนกใหม่ 2 คน กัลทลี

5.6) ด้านพฒันาการและสติปญัญาในเด็กขั้นพื้นฐาน ช านาญ
5.7) หลักสูตรวสัิญญีพยาบาล 1 ป ี/ พยาบาลวชิาชีพ 1 คน อรพรรณ
5.8) อบรมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติัตามเกณฑ์(วไิลวรรณ) เวณกิา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการแบบบรูณาการโรงพยาบาลเวียงสา ประจ าป ี2564
1 ประชุมประจ้าเดือนกรรมการทมีน้าพฒันาคุณภาพ ทมีน า 22
2 รับการเยี่ยมจาก ผู้เยี่ยมส้ารวจของ สรพ.รอบ18 เดือนหลังการรับรอง ทพญ.วริยา
3 ประชุมรายไตรมาสของคณะกรรมการกองทนุโรงพยาบาลเวยีงสาเพื่อประชาชน ทมีน า 27
4 ประชุมน้าเสนอผลงานระดับหน่วยงาน และทมีน้าและจัดท้าแผนพฒันารอบ 6, 12 เดือน ทมีน า
5 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจ้าป ีเวท ีHighlight 2564 FA
6 การประเมินคุณภาพและความปลอดภยั 2P safety 2021 FA
7 ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านมาตรการความปลอดภยัตามจุดเน้น ป ี2563 "2P safety Walk Rally 

2021"
FA

8 ประชุมการพฒันาบคุลิกภาพเพื่อการบริบาลพยาบาลและการเสริมพลังสร้างสุขในองค์กร NUR
9 ประชุมวชิาการการบริหารจัดการและการเตรียมตัวเองเมื่อเข้าสู่วยัเษยีณ (งานเกษยีณอายุราชการ)

HRD
10 ส้ารวจความสุขในการท้างานและความผูกพนัองค์กร HRD
11 ตรวจสุขภาพประจ้าปบีคุลากรโรงพยาบาลเวยีงสา กัลทล/ีลิขิต

ช่วงเวลาด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่4   ดา้นบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาด าเนินการ

12 กิจกรรมการเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวงัความเส่ียงหน่วยงาน(Risk Round) RM
13 ประชุมผู้รายงานหน้าใหม่ใส่ใจความเส่ียง RM
14 ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียงประจ้าเดือน(เดือนละ 1 คร้ัง) RM 28
15 หน่วยงานจัดการความเส่ียงดีมีรางวลั RM
16 Clean your hand  Save your life IPC 16
17 IC : กันไวดี้กวา่แก้ IPC
18 อบรมวชิาการ ADR TYPE  A และการวางระบบรายงาน/ติดตาม/เฝ้าระวงั PTC
19 ประชุมทมีระบบยาทกุ 2 เดือน PTC
20 ประชุมจัดท้าแผนยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยาใน รพ.สต. PTC
21 น้าเสนอผลการด้าเนินงาน RDU รพ.ทกุไตรมาส PTC
22 การปรับฐานข้อมูลอัตราค่าหตัถการ/ค่าบริการ/เวชภณัฑ์ ในฐานข้อมูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั IM
23 การพฒันาความสมบรูณ์ของเวชระเบยีนและค่าเฉล่ียสัมพทัธข์องงานบริการผู้ปว่ยใน(CMI) MRA

23.1) จัดเวท ีFeedback ข้อมูลคืนใหก้ับองค์กรแพทย์ทกุเดือน MRA
23.2) Audit เวชระเบยีน IPD และ OPD ปลีะ 2 คร้ัง MRA
23.3) ประชุมกรรมการ IM หน่วยงาน เร่ืองการ Audit เวชระเบยีนผู้ปว่ยนอก MRA

    

48




	ปก
	ลายเซ็น1
	รวมแผน
	ยุทธ1
	1.1
	1.13
	1.15
	1.17
	1.20
	ยุทธ2
	2.1
	2.5
	ยุทธ3
	3.1
	ยุทธ4
	4.1
	4.8
	4.12
	4.16
	4.18
	4.22
	timeline แผน(ดำ)

