
ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ตวัช้ีวดั จ านวนตวัช้ีวดั จ านวนโครงการ งบประมาณ
เงินบ ารงุ รพ.

แผนงานที ่1 การพฒันาขดีความสามารถในการจดัการสขุภาพตนเองแกป่ระชาชน ชมุชน อยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 2 1                           5,440

แผนงานที ่2 การระดมพลงัเครอืขา่ยทุกระดบัร่วมสรา้งเมอืงแหง่พลงัความด ีสู่การมสีขุภาพดแีละความสขุทีย่ ัง่ยนื 
(Goodness Power, Healthy & Happiness City)

2 บรูณาการ บรูณาการ

แผนงานที ่3 : การพฒันาคณุภาพชวีติ (ดา้นสขุภาพ) ทุกกลุ่มวยั 26 5 36,440                        
แผนงานที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ 1 3 41,600                        
แผนงานที ่5 : การป้องกนัควบคมุโรคและลดปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 23 15 117,860                       
แผนงานที ่6 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 1 1 11,000                        

แผนงานที ่7 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิPrimary Care Cluster 8 12 424,385                       
แผนงานที ่8: การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 37 18 140,920                       
แผนงานที ่9: การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจรและระบบสง่ต่อ 7 4 30,400                        
แผนงานที ่10 การพฒันาตามโครงการเฉลมิกระเกยีรตแิละพืน้ทีเ่ฉพาะ 3 7 75,300                        
แผนงานที ่11 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 4 บรูณาการ บรูณาการ

แผนงานที ่12 การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ 3 2 672,000                       

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ยทุธศาสตรบ์คุลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ยทุธศาสตรท่ี์ 6. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

สรปุ แผนปฏิบติัการด้านสาธารณสขุ เครือข่ายบริการสขุภาพเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 2566

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการจดัการสขุภาพตนเองแก่ประชาชน ชมุชน อย่างเข้มแขง็และยัง่ยืน

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การระดมพลงัเครือข่ายทุกระดบัร่วมสร้างเมืองแห่งพลงัความดี สู่การมีสขุภาพดีและความสขุท่ียัง่ยืน (Goodness Power, Healthy & Happiness City)

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ยทุธศาสตรด้์านส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ยทุธศาสตรท่ี์ ท่ี 4 ยทุธศาสตรด้์านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

หนา้ที ่23



ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ตวัช้ีวดั จ านวนตวัช้ีวดั จ านวนโครงการ งบประมาณ
เงินบ ารงุ รพ.

แผนงานที ่13 การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคณุภาพ 9 18 310,640                       
แผนงานที ่14. การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพ 6 2 102,800                       
แผนงานที ่15. การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ 3 1 2,400                          
แผนงานที ่16 การพฒันางานวจิยัและนวตักรรมดา้นสขุภาพ 2 2 126,000                       
แผนงานที ่17. การปรบัโครงสรา้งและการพฒันากฎหมายดา้นสขุภาพ 1 บรูณาการ บรูณาการ

รวมทัง้ส้ิน 138                    91                           2,097,185                        

หนา้ที ่24



ล ำดบัที่  โครงการ/กจิกรรม  จ ำนวนเงนิ
 แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ
หนำ้

1 โครงกำรรอบรูส้ขุภำพมุง่สูม่หำสำรคำมเมอืงเป่ียมสขุ   

กจิกรรม

            5,440 เงนิบ ำรงุ รพ. 25

2 โครงกำรจัดประชมุ MCH board เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพและพัฒนำ

ระบบกำรดแูลมำรดำและทำรกทีม่ภีำวะเสีย่งสงู อ ำเภอเชยีงยนื ปี 

2566 (ไตรมำสละ 1 ครัง้)

1,600            30

3 โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรกำรจัดกระบวนกำรเรยีนรูแ้กท่มีพัฒนำ

ศกัยภำพเด็กและครอบครัว เรือ่ง Triple-P ทักษะกำรคดิเพือ่ชวีติที่

ส ำเร็จ (EF) โภชนำกำร และทันตสขุภำพ เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ 

อ ำเภอเชยีงยนื ปีงบประมำณ 2566

            8,800 งบเงนิบ ำรุง

รพ.

32

4 กำรสง่เสรมิสขุภำพเด็กวยัเรยีน เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ อ ำเภอเชยีง

ยนื จังหวดัมหำสำรคำม ปี 2566

*อบรมแกนน ำนักเรยีนดำ้นสำธำรณสขุ

13,040          เงนิบ ำรุง รพ.

(P&P basic 

services)

36

5 โครงกำร คดัเลอืก บคุคลและองคก์รทีม่ผีลงำนดเีดน่ระดบัอ ำเภอดำ้น

ผูส้งูอำย ุ 2566

            7,000 เงนิบ ำรุง รพ. 43

6 โครงกำรสง่เสรมิกำร ประกวด บคุคลและองคก์รทีม่ผีลงำนดเีดน่ระดบั

อ ำเภอดำ้นผูส้งูอำย ุ 2566 ระดบัเขต/ภำค/ประเทศ ปี 2566

            6,000 เงนิบ ำรุง รพ. 43

7 โครงกำรพัฒนำศกัยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคณุภำพชวีติระดบัอ ำเภอ

(พชอ.)อ ำเภอเชยีงยนื ปี 2566

               800 เงนิบ ำรุง 48

8 โครงกำรเยีย่มเสรมิพลงักำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำ

คณุภำพชวีติระดบัอ ำเภอ(พชอ.) ปี 2566

           39,200 งบสปสช.

หรอืเงนิบ ำรุง

49

9 ประชมุเสวนำสภำกำแฟ พชอ.เชยีงยนื             1,600 เงนิบ ำรุง 49

10 โครงกำรซอ้มแผนตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิดำ้นโรคตดิตอ่หรอืภัยสขุภำพปี 

2566 (ร่วมกบัภำคเีครอืขำ่ย) 

เรือ่ง Covid -19

            3,000 เงนิบ ำรุง รพ. 51

11 โครงกำรประชมุชีแ้จงกำรด ำเนนิงำนพษิสนัุขบำ้ และงำนควบคมุโรค 

ภำคเีครอืขำ่ย ปี 2566

(จัดประชมุคณะกรรมกำรโรคตดิตอ่ระดบัอ ำเภอ/คณะกรรมกำร พชอ. )

            1,400 เงนิบ ำรุง รพ. 54

12 โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรป้องกนัเด็กจมน ้ำ  เครอืขำ่ยบรกิำร

สขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            7,700 เงนิบ ำรุง รพ. 57

13 โครงกำรพัฒนำเครอืขำ่ยRTI (ทมีป้องกนักำรบำดเจ็บทำงถนน) ระดบั

อ ำเภอปี 2566

            1,200 เงนิบ ำรุง รพ. 60

14 4. โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรซอ้มแผนเตรยีมรับสำธำรณภัยฉุกเฉนิ

และอบรมเชงิปฏบิตักิำรซอ้มแผนสำธำรณภัยบนโตะ๊ (Tabletop) 

เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            9,400 เงนิบ ำรุง รพ. 60

15 โครงกำรพัฒนำศกัยภำพทมี D-RTIและถอดบทเรยีน สูแ่นวทำง

ควำมส ำเร็จ ปี 2566

           20,200 62

16 โครงกำรหมูบ่ำ้นตน้แบบวถิใีหม ่หำ่งไกลเบำหวำน ควำมดนั อ .เชยีง

ยนื ปี 2566

            8,600 กองทนุ

สขุภำพ

ต ำบล/

เงนิบ ำรุง รพ.

65

17 โครงกำร KM/นวตักรรม/R2R  Chronic case conference NCD 

เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            2,000 เงนิบ ำรุง รพ. 66

Page 1



ล ำดบัที่  โครงการ/กจิกรรม  จ ำนวนเงนิ
 แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ
หนำ้

18 โครงกำรประชมุพัฒนำงำน NCD  (รับประเมนิNCD) เครอืขำ่ยบรกิำร

สขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            5,000 เงนิบ ำรุง รพ.

(P&P basic 

services)

66

19 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง เชือ่มโยงชมุชนรักษ์

ไต ชะลอภำวะไตเรือ้รัง(4Cs model) โดย อสม.เชีย่วชำญ เครอืขำ่ย

บรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี2566

           20,000 เงนิบ ำรุง 

รพ./กองทนุฯ

67

20 โครงกำรประชมุพัฒนำงำนคดักรองมะเร็งปำกมดลกู (รพ.มค.นเิทศ

สญัจร) เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            4,300 เงนิบ ำรุง รพ.

(P&P basic 

services)

70

21 โครงกำรสตรไีทยปลอดภัยไรม้ะเร็งปำกมดลกูและมะเร็งเตำ้นม 

เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            4,000 เงนิบ ำรุง รพ.

(P&P basic 

services)

71

22 โครงกำรพัฒนำระบบกำรดแูลคลนิกิเลกิบหุรี ่สรุำ อ ำเภอเชยีงยนื 

จังหวดัมหำสำรคำม ปี 2566

            9,880 งบยำเสพตดิ 73

23 โครงกำรประชมุชีแ้จงออกประเมนิและ รณรงคก์ำรซือ้ขำยบหุรี่-สรุำ 

อ ำเภอเชยีงยนื  ปี 2566

(ปีใหม ่,สงกรำนต,์วนัยำเสพตดิโลก,วนัวสิำขบชูำ,วนัมำฆบชูำ,วนั

            5,380 เงนิบ ำรุง 73

24 โครงกำร อบรมเชงิปฏบิตักิำร “บคุลำกรท ำงำนปลอดภัย ใสใ่จ

สภำพแวดลอ้ม” 

โรงพยำบำลเชยีงยนืปี งบประมำณ 2566

           15,800 เงนิบ ำรุง รพ. 74

25 โครงกำรป้องกนัและระงับอคัคภัียในสถำนพยำบำลเครอืขำ่ยบรกิำร

สขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

11,000          เงนิบ ำรุง รพ. 80

26 ชมุชนมกีำรด ำเนนิกำรจัดกำรสขุภำพทีเ่หมำะสมใหก้บัประชำชน โดย

มุง่สูม่หำสำรคำมเมอืงเป่ียมสขุ 

  1) โครงกำร Heath Station Chiangyun Model มุง่สูม่หำสำรคำม

           15,600 เงนิบ ำรุง รพ. 86

27 โครงกำรบรกิำรเชงิรุกในชมุชน ใกลต้วั ใกลบ้ำ้น ใกลใ้จ  อ ำเภอเชยีง

ยนื จังหวดัมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2566

         100,000  เงนิบ ำรุง รพ. 89

28 โครงกำร ประชมุชีแ้จงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนกองทนุฯ เครอืขำ่ย

บรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            6,000 เงนิบ ำรุง รพ. 91

29 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำน อสม.อ ำเภอเชยีงยนื 

ปี 2566

-จัดงำนวนัอสม.แหง่ชำต ิ 

-แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

           84,400 เงนิบ ำรุง รพ. 92

30 โครงกำร อบรม อสม.รำยใหม ่เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566            16,500 เงนิบ ำรุง รพ. 92

31 โครงกำร คดัเลอืก อสม.ดเีดน่ระดบัอ ำเภอ อ ำเภอเชยีงยนื ปี 2566             4,800 เงนิบ ำรุง รพ. 92

32 โครงกำรสง่เสรมิกำร ประกวด อสม. 12สำขำระดบัจังหวดัและประกวด

 อสม. ดเีดน่ ระดบัเขต/ภำค/ประเทศ ปี 2566

- ประกวด อสม. ดเีดน่ ระดบัจังหวดั

           12,000 เงนิบ ำรุง รพ. 93

33  -ประกวด อสม. ดเีดน่ ระดบัเขต/ภำค/ประเทศ            30,000 เงนิบ ำรุง รพ. 93

34 โครงกำรประชมุกรรมกำร ชมรม อสม.อ ำเภอเชยีงยนื ปี2566             4,440 เงนิบ ำรุง รพ. 93

35 โครงกำรพัฒนำศกัยภำพ แกนน ำอสม. อ.เชยีงยนื ปี 2566            15,480 เงนิบ ำรุง รพ. 93
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ล ำดบัที่  โครงการ/กจิกรรม  จ ำนวนเงนิ
 แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ
หนำ้

36 โครงกำรประชมุวชิำกำรพัฒนำองคค์วำมรู ้อสม. ปี 2566            85,165 เงนิบ ำรุง รพ. 94

37 สนับสนุนงบประมำณแบบจำ่ยขำดใหแ้ก ่สสอ. เพือ่ด ำเนนิกำร

สนับสนุนกำรด ำเนนิงำนของชมรม อสม. อ.เชยีงยนื

           50,000 เงนิบ ำรุง รพ. 94

38 โครงกำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ผูป่้วยเบำหวำน ควำมดนัโลหติสงู   ทีม่ี

 LDL มำกกวำ่ 100 mg/dl และCVD risk สงูอนัตรำย  โดยใช ้

กระบวนกำรคลนิกิไรพ้งุ(DPAC Clinic) เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีง

ยนื ปี 2566

            5,000 เงนิบ ำรุง รพ. 98

39 โครงกำรพัฒนำระบบบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพและกำรดแูลอยำ่ง

ตอ่เนือ่งในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดในสมองระยะกลำง (Stroke 

intermediate care )เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            5,000 เงนิบ ำรุง รพ. 98

40 พัฒนำศกัยภำพอสม.ควบคมุโรควณัโรคอ ำเภอเชยีงยนื ปี 2566            11,600 เงนิบ ำรุง รพ. 103

41 โครงกำรฝึกซอ้มเจำ้หนำ้ทีใ่นกำรแขง่ขนัService plan Rally ปี 2566             6,000 เงนิบ ำรุง รพ. 110

42 โครงกำรพัฒนำศกัยภำพบคุลำกรในระบบสง่ตอ่ Fasttrack  

ปีงบประมำณ 2566

            1,600 เงนิบ ำรุง รพ. 111

43 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพัฒนำศกัยภำพเจำ้หนำ้ทีใ่นกำรดแูล

ผูป่้วยระยะสดุทำ้ย ปี 2566

400               เงนิบ ำรุง รพ. 113

44 โครงกำรแพทยแ์ผนไทยเคลือ่นทีใ่กลบ้ำ้น ใกลใ้จในชมุชน             4,000 เงนิบ ำรุง รพ. 116

45 โครงกำรดแูลผูส้งูอำยรุะยะยำวดว้ยศำตรก์ำรแพทยแ์ผนไทย ปี 2566            11,100 เงนิบ ำรุง 

รพ./กองทนุฯ

116

46 โครงกำรป่ำชมุชนและถอดบทเรยีนหมอพืน้บำ้น อ ำเภอเชยีงยนื ปี 

2566

            4,000 เงนิบ ำรุง รพ. 117

47 โครงกำรพัฒนำวตัถดุบิสมนุไพรยกระดบัมลูคำ่ผลผลติใหก้บัเกษตรกร

 อ ำเภอเชยีงยนื ปี 2566

            7,400 เงนิบ ำรุง รพ. 118

48 โครงกำรพัฒนำ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว

เชงิสขุภำพ ควำมงำมและกำรแพทยแ์ผนไทย ปี 2566

            8,180 เงนิบ ำรุง รพ. 119

49 โครงกำรจัดประชมุเชงิปฏบิตักิำรดแูลผูป่้วยจติเวชทีซ่บัซอ้น 

เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

กจิกรรมส ำคญั

           17,700 เงนิบ ำรุง รพ. 122

50 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบ ำบดัฟ้ืนฟผููใ้ชย้ำเสพตดิโดยชมุชนเป็น

ศนูยก์ลำง 

( CBTx)อ ำเภอเชยีงยนื จังหวดัมหำสำรคำม ปี 2566

-ชีแ้จง ประชำคม

17,020          เงนิบ ำรุง 

รพ./งบยำ

เสพตดิ/กอง

ทนุฯ

131

51 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตดิตำมดแูล และพัฒนำศกัยภำพฟ้ืนฟู

ผูรั้บกำรบ ำบดัยำเสพตดิ อ.เชยีงยนื จ.มหำสำรคำม ปี 2566   

            5,720 งบยำเสพตดิ 131

52 โครงกำรพัฒนำงำนดำ้นกญัชำทำงกำรแพทยแ์ละกำรวจัิยผลกำรรักษำ

ในผูป่้วยระยะทำ้ย เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

           23,200 เงนิบ ำรุง รพ. 135

53 โครงกำรสง่เสรมิทันตสขุภำพในคลนิกิเด็กด ี(0-3 ปี) ปี 2566

กจิกรรม

            4,000 เงนิบ ำรุง รพ.

(P&P basic 

138

55  โครงกำรออกส ำรวจสภำวะชอ่งปำกแหง่ชำต ิเชงิรุก อ.เชยีงยนื จ.

มหำสำรคำม ปี 2566

กจิกรรมคอื

            4,000 เงนิบ ำรุง รพ. 142

56 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร กำรพัฒนำทักษะกำรดแูลผูป่้วย ณ จดุ

เกดิเหตขุองหน่วย   กูช้พีขัน้พืน้ฐำน อ .เชยีงยนื ปี 2566(FR EMS 

Rally)

           11,600 เงนิบ ำรุง รพ. 146

Page 3



ล ำดบัที่  โครงการ/กจิกรรม  จ ำนวนเงนิ
 แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ
หนำ้

57 อบรมเชงิปฏบิตักิำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐำน(BLS)ปี 2566             2,000 เงนิบ ำรุง รพ. 146

58 โครงกำรอบรมเชงิปฏกิำรซอ้มแผนตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิในหอ้งฉุกเฉนิ 

ปี 2566

            2,400 เงนิบ ำรุง รพ. 146

59 อบรมเชงิปฏบิตักิำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้สงู(ACLS)ปี 2566            14,400 เงนิบ ำรุง รพ. 147

60 โครงกำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกำรบรโิภคในกลุม่เสีย่งและผูต้รวจพบ

พยำธใิบไมต้บั เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            4,000 เงนิบ ำรุง รพ. 149

61 1.โครงกำรหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่พอ.สว. ปี 2566            25,000 PPA/เงนิ

บ ำรุง รพ.

150

62 3. โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้วมพลชำวทบูนัีมเบอรว์นั อ ำเภอเชยีง

ยนื ปี 2566

24,300          PPA/เงนิ

บ ำรุง รพ.

151

63 โครงกำรชมรมสรำ้งสรรค ์ คนด ีTO BE NUMBER ONE  อ ำเภอเชยีง

ยนื ปี 2566

7,000            PPA/เงนิ

บ ำรุง รพ.

151

64 โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE  

ประเภทชมุชน ในระดบัจังหวดั อ ำเภอเชยีงยนื ปี 2566 (3ประเภท)

           15,000 PPA/เงนิ

บ ำรุง รพ.

152

65 โครงกำรพัฒนำบคุลำกร ศกึษำดงูำนพัฒนำศกัยภำพโรงพยำบำลสู่

โรงพยำบำลขนำด F1

           65,400  เงนิบ ำรุง รพ. 156

66 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำน โรงพยำลเชยีงยนื 

ปีงบประมำณ 2566

         606,600  เงนิบ ำรุง รพ. 159

67 รับกำรตรวจสอบภำยใน จำกส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัมหำสำรคำม             3,000  เงนิบ ำรุง รพ. 163

68 รับกำรตรวจสอบภำยใน จำกส ำนักงำนเขตสขุภำพที ่7             3,000  เงนิบ ำรุง รพ. 163

69 อบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตรแ์ละแผนปฏบิตักิำร

เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ เชยีงยนื ปีงบประมำณ  2566

            7,000  เงนิบ ำรุง รพ. 164

70 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตังิำนกำรด ำเนนิงำนสำธำรณสขุ เครอืขำ่ย

บรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            5,000  เงนิบ ำรุง รพ. 165

71 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน

กำรปฏบิตัริำชกำรและกำรพัฒนำเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 

2566

           40,000  เงนิบ ำรุง รพ. 165

72 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรด ำเนนิงำนของ รพ .สต.ทีถ่ำ่ยโอน

ภำรกจิฯ ปี 2566

-นเิทศ ตดิตำม ควบคมุ ก ำกบักำรด ำเนนิงำน

           10,000  เงนิบ ำรุง รพ. 165

73 โครงกำรจัดประชมุเชงิปฏบิตัพัิฒนำศกัยภำพกำรพยำบำลใหค้ ำปรกึษำ

 และกำรเจรจำไกลเ่กลีย่ เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

            8,600 เงนิบ ำรุง 166

74 โครงกำรประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูง้ำนพัฒนำคณุภำพบรกิำรสูค่วำมเป็น

เลศิ ปี 2566

           16,000 เงนิบ ำรุง รพ. 168

75 โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรพัฒนำคณุภำพสู ่HA ปี 2566            23,560 เงนิบ ำรุง รพ. 169

76 โครงกำรประชมุวชิำกำรเชงิปฏบิตักิำรเรือ่งกำรพัฒนำระบบกำร

รำยงำนอบุตักิำรณ์ควำมเสีย่งในโรงพยำบำล ปี 2566

4,700            เงนิบ ำรุง รพ. 169

77 โครงกำรเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู/้งำนพัฒนำคณุภำพ/CQI/นวตักรรม ปี 

2566 

           39,200 เงนิบ ำรุง รพ. 170
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ล ำดบัที่  โครงการ/กจิกรรม  จ ำนวนเงนิ
 แหลง่ทีม่ำ

งบประมำณ
หนำ้

78 โครงกำร ตรวจเยีย่มประเมนิคณุภำพ HA ยำเสพตดิ จำกภำยนอก ปี 

2566

           39,500 เงนิบ ำรุง รพ. 171

79 1.โครงกำรจัดประชมุวชิำกำรเชงิปฏบิตักิำรเรือ่งกำรป้องกนัและ

ควบคมุกำรตดิเชือ้ในโรงพยำบำลส ำหรับเจำ้หนำ้ที ่CUP เชยีงยนื ปี 

2566

3,500            เงนิบ ำรุง รพ. 171

80 โครงกำรประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำนดำ้นทันตสำธำรณสขุ

 ปี 2566

           36,400 เงนิบ ำรุง รพ. 172

81 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรนเิทศทำงกำรพยำบำล ปี 2566             6,100 เงนิบ ำรุง รพ. 172

82 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรบนัทกึทำงกำรพยำบำล ปี 2566             6,600 เงนิบ ำรุง รพ. 172

83 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักำรกำรประกนัคณุภำพทำงกำรพยำบำล 

(QA) ปี 2566

           10,200 เงนิบ ำรุง รพ. 173

84 โครงกำรสูเ่สน้ชยัวยัเกษียณองคก์รพยำบำล ปี 2566             5,440 เงนิบ ำรุง รพ. 173

85 กจิกรรมตรวจเยีย่มเพือ่ประเมนิคณุภำพหอ้งปฏบิตักิำรตำมมำตรฐำน

งำนเทคนคิกำรแพทย ์(LA)

           28,500 เงนิบ ำรุง รพ. 174

86 ตรวจสอบวศิวกรรมควำมปลอดภัยและตรวจสอบวศิวกรรม ระบบสือ่สำร

 ปี 2566

14,340          เงนิบ ำรุง รพ. 179

87 โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพัฒนำระบบขอ้มลูขำ่วสำรเทคโนโลยี

สขุภำพ เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ เชยีงยนื  ปี 2566

           44,800  เงนิบ ำรุง รพ. 185

88 โครงกำรประชมุแลกเปลีย่นรูก้ำรด ำเนนิงำนดำ้นสำรสนเทศ ปี 2566            58,000 เงนิบ ำรุง รพ. 185

89 โครงกำรพัฒนำกำรเรยีกเก็บคำ่รักษำพยำบำล เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ

เชยีงยนื ปี 2566

            2,400 เงนิบ ำรุง รพ. 188

90 โครงกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร กำรพัฒนำทักษะกำรท ำวจัิย R2R  CQI

 และ   นวตกรรม  ในบคุคลำกร CUP เชยีงยนื ปี 2566

           56,000  เงนิบ ำรุง รพ. 190

91 โครงกำรสนับสนุนพัฒนำบคุลำกร สง่ผลงำนเขำ้ประกวดในระดบั 

จังหวดั เขต และประเทศ ของเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพเชยีงยนื ปี 2566

           70,000  เงนิบ ำรุง รพ. 191

2,097,185   บาทรวมท ัง้ส ิน้
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แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขตามแผนงานโครงการ 

ของ เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน ประจ าปี งบประมาณ 2566 
 
1. ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน/งาน................................................. วันที่ส่งรายงาน..................................................... 
2. ชื่อผู้รับผิดชอบ   1………………………………………………………………. ต าแหน่ง................................................................... 

2………………………………………………………………. ต าแหน่ง................................................................... 
3………………………………………………………………. ต าแหน่ง................................................................... 

3. ชื่อโครงการ .................................................................................................................................................................. 
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน .................................... บาท แหล่งงบประมาณ..................................................... 
 เบิกจ่าย จ านวน........................................ บาท  คงเหลือ จ านวน ............................................บาท 

5.ระยะเวลาด าเนินการ ....................................................................................... 
(ระยะเวลาด าเนินการจริง จ านวน.....................เดือน....................วัน) 
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 6.1 ....................................................................................................................................................................... 
 6.2 ....................................................................................................................................................................... 
 6.3 ....................................................................................................................................................................... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

1.เชิงปริมาณ 
 
 

   เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สงูกว่าเป้าหมาย 
 ต่ ากวา่เปา้หมาย 

2.เชิงคุณภาพ 
 
 

  

 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการกิจกรรมคร้ังต่อไป 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
                      ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน 

               (........................................................) 
       ต าแหน่ง .................................................................... 
 
 
8. รูปภาพการด าเนินโครงการกิจกรรม/ 
 
 


