
รายงานแผนปฎฎบบตฎการประจจาปปงบประมาณ2560
เงฎนนอกงบประมาณ

ยยทธศาสตรรชาตฎ : 3. ดดานการพบฒนาและเสรฎมสรดางศบกยภาพคน 1. การแพทยรของประเทศมมคยณภาพและมาตรฐานในระดบบ
สากล(Medical Services Excellence)

เปปาประสงครกรม :

แผนพบฒนาเศรษฐกฎจและสบงคมแหหงชาตฎฉบบบทมท 12 : 1. สรดางความเขดมแขขงเครรอขหายบรฎการทางการแพทยรของประเทศการเสรฎมสรดางและพบฒนาศบกยภาพทยนมนยษยร ยยทธศาสตรรกรม :

ยยทธศาสตรรกระทรวง : 2. บรฎการเปปนเลฎศ (Service Excellence) 3. แผนงานพบฒนาคยณภาพการรบกษาทางการแพทยรแผนงานกรม :

แผนงานกระทรวง : 3.2 โครงการสนบบสนยนบรฎการและวฎชาการแพทยรแกหเขตสยขภาพ * (SP 
,แกดไขปปญหาสยขภาพของประชาชน, อบรมประชาชน, รณรงครวบน
สจาคบญ)

การพบฒนาระบบบรฎการสยขภาพ (Service Plan) โครงการกรม :

งบประมาณรายไตรมาส

ก.ย.ส.ค.

ไตรมาส 4

ก.ค.มฎ.ย.พ.ค.

ไตรมาส 3

เม.ย.มม.ค.

ไตรมาส 2

ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

ไตรมาส 1
รวมเงฎนอรทนๆเงฎน

งบประมาณ

งบประมาณโครงการ/
กฎจกรรมดจาเนฎนงาน

แผน 4 : แผนงานยยทธศาสตรรพบฒนาดดานสาธารณ  350,600.00  118,600.00 116,000.00 116,000.00 350,600.00

โรงพยาบาลประสาทเชมยงใหมห  350,600.00  118,600 116,000 116,000 350,600.00

โครงการพบฒนาเครรอขหายวฎชาการดดานการ
พยาบาลในผผดปปวยโรคทางระบบประสาทแกห
พยาบาลวฎชาชมพในเขตภาคเหนรอ

 350,600.00  118,600 116,000 116,000 350,600.00

ดดดเนนนกดรจจดอบรมเชนงปฏนบจตนกดร  116,000  116,000  118,600 350,600.00 350,600.00

๑. เพพพอใหหผผหเขหดรรวมโครงกดรในภดคเหนพอมมควดมรผหควดมเขหดใจเกมพยวกจบภดรกนจบรนกดรและนโยบดยของกรมกดรแพทยยและโรงพยดบดลประสดทเชมยงใหมร๒. เพพพอใหหผผหเขหดรรวมโครงกดรมมควดม
รผหควดมเขหดใจเกมพยวกจบโรคทดงระบบประสดททจทงดหดนประสดทวนทยดและประสดทศจลยศดสตรยเพนพมขขทน๓. เพพพอเพนพมศจกยภดพแกรพยดบดลวนชดชมพ ในกดรใหหกดรดผแลรจกษดพยดบดลผผหปปวยโรคระบบ
ประสดทไดหอยรดงถผกตหองตดมมดตรฐดนวนชดชมพ๔. เพพพอใหหบรนกดรเชนงรรกและพจฒนดเครพอขรดยดหดนบรนกดรและวนชดกดรทดงระบบประสดทในภดคเหนพอ๕. สดมดรถนดดควดมรผห ทจกษะ 
ประสบกดรณยทมพไดหรจบไปประยรกตยใชหในกดรปฏนบจตนงดนไดหอยรดงมมประสนทธนภดพ

วบตถยประสงคร  :

พยดบดลวนชดชมพจดกโรงพยดบดลรจฐและเอกชนใน 18 จจงหวจดภดคเหนพอ จดดนวน 150 คนกลยหมเปปาหมาย (จจานวน) :

เขตสรขภดพทมพ 1 ,2และ 3พรพนทมทดจาเนฎนงาน :

แผน 2 : แผนงานพรพนฐานดดานการพบฒนาและเสรฎม  2,262,500.00  1,306,500.00 161,600.00 159,000.00 159,000.00 476,400.00 2,262,500.00

โรงพยาบาลประสาทเชมยงใหมห  2,262,500.00  1,306,500 161,600 159,000 159,000 476,400 2,262,500.00

โครงการการพบฒนาศบกยภาพบยคลากรทางการ
แพทยรเพรทอการรบกษาพยาบาลและฟฟฟนฟผผผดปปวยโรค
หลอดเลรอดสมอง (Stroke : Basic Course)

 476,400.00  476,400 476,400.00

ดดดเนนนกดรจจดประชรมเชนงปฏนบจตนกดร  476,400 476,400.00 476,400.00

๑. เพพพอพจฒนดวนชดกดรเฉพดะทดงดหดนระบบประสดท กดรรจกษดและฟฟฟนฟผผผหปปวยโรคหลอดเลพอดสมอง และระบบบรนกดร stroke fast track แกรบรคลดกรทดงกดรแพทยยในเขตภดคเหนพอ ๒. 
เพพพอเพนพมพผนทจกษะกดรดผแลรจกษดผผหปปวยโรคหลอดเลพอดสมองแกรทมมกดรรจกษดพยดบดลของโรงพยดบดลศผนยย โรงพยดบดลทจพวไป โรงพยดบดลชรมชน เครพอขรดยโรคหลอดเลพอดสมองเขตภดค
เหนพอ๓. เพพพอสนจบสนรนทดงดหดนวนชดกดร ใหหโรงพยดบดลในเครพอขรดยเขตภดคเหนพอสดมดรถพจฒนดระบบบรนกดรโรคหลอดเลพอดสมองทมพเปปนมดตรฐดนไดห

วบตถยประสงคร  :

แพทยย/พยดบดลและบรคลดกรทดงกดรแพทยยจดกโรงพยดบดลศผนยย โรงพยดบดลทจพวไป โรงพยดบดลชรมชน ระดจบ A, S และ M๑ ในเขตภดคเหนพอ จดดนวน ๑๒๐ คนกลยหมเปปาหมาย (จจานวน) :

พพทนทมพเขตสรขภดพทมพ ๑, ๒ และ ๓พรพนทมทดจาเนฎนงาน :
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ยยทธศาสตรรชาตฎ : 3. ดดานการพบฒนาและเสรฎมสรดางศบกยภาพคน 2. แพทยรและบยคลากรดดานสยขภาพมมความเชมทยวชาญเฉพาะ
ทาง(Health Personal Excellence)

เปปาประสงครกรม :

แผนพบฒนาเศรษฐกฎจและสบงคมแหหงชาตฎฉบบบทมท 12 : 3. พบฒนาแพทยร และบยคลากรดดานสยขภาพ ใหดมมความเชมทยวชาญ และ
พอเพมยง กบบความตดองการของประเทศ

การเสรฎมสรดางและพบฒนาศบกยภาพทยนมนยษยร ยยทธศาสตรรกรม :

ยยทธศาสตรรกระทรวง : 3. บยคลากรเปปนเลฎศ (People Excellence) 9. แผนงานพบฒนาแพทยรและบยคลากรดดานสยขภาพแผนงานกรม :

แผนงานกระทรวง : 9.2 โครงการอบรมแพทยรและหรรอพยาบาลเฉพาะทางการพบฒนาระบบบรฎหารจบดการกจาลบงคนดดานสยขภาพ โครงการกรม :

งบประมาณรายไตรมาส

ก.ย.ส.ค.

ไตรมาส 4

ก.ค.มฎ.ย.พ.ค.

ไตรมาส 3

เม.ย.มม.ค.

ไตรมาส 2

ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

ไตรมาส 1
รวมเงฎนอรทนๆเงฎน

งบประมาณ

งบประมาณโครงการ/
กฎจกรรมดจาเนฎนงาน

โครงการพบฒนาเครรอขหายการสหงเสรฎมการปปองกบน
โรคทางระบบประสาทสจาหรบบอาสาสมบคร
สาธารณสยขประจจาหมหมบดานในเขตภาคเหนรอ

 479,600.00  161,600 159,000 159,000 479,600.00

ดดดเนนนกดรจจดอบรมเชนงปฏนบจตนกดร  159,000  159,000  161,600 479,600.00 479,600.00

1. เพพพอพจฒนดศจกยภดพอดสดสมจครสดธดรณสรขประจดดหมผรบหดนในภดคเหนพอ ใหหมมควดมรผห ทจกษะในกดรดผแลผผหปปวยโรคระบบประสดท2. เพพพอใหหอดสดสมจครสดธดรณสรขประจดดหมผรบหดนในภดค
เหนพอ นดดควดมรผหดหดนโรคระบบประสดทไปใชหในกดรดผแลประชดชนในพพทนทมพรจบผนดชอบ3. เพพพอพจฒนดเครพอขรดยกดรดผแลผผหปปวยโรคระบบประสดทในเขตภดคเหนพอ

วบตถยประสงคร  :

อดสดสมจครสดธดรณสรขประจดดหมผรบหดนในเขต 18 จจงหวจดภดคเหนพอ จดดนวน 150 คนกลยหมเปปาหมาย (จจานวน) :

เขตสรขภดพทมพ 1 , 2  และ 3พรพนทมทดจาเนฎนงาน :

โครงการสรดางศบกยภาพและแลกเปลมทยนเรมยนรดม
ดดานวฎชาการของเครรอขหายโรคหลอดเลรอดสมอง
และโรคระบบประสาทในเขตภาคเหนรอ ประจจาปป 
2560

 1,306,500.00  1,306,500 1,306,500.00

ดดดเนนนกดรจจดประชรมวนชดกดร  1,306,500 1,306,500.00 1,306,500.00

1. เพพพอเผยแพรรองคยควดมรผหทดงดหดนวนชดกดร ทจกษะดหดนบรนกดร รวมถขงแลกเปลมพยนควดมคนดเหหนและประสบกดรณยทดงกดรแพทยยดหดนระบบประสดทใหหกจบบรคขลดกรทดงกดรแพทยย บรคลดกร
สดธดรณสรข ภดคประชดชนและบผรณดกดรกจบกระทรวงและหนรวยงดนอพพนๆทมพเกมพยวขหอง2. เพพพอพจฒนดและสรหดงเครพอขรดยวนชดกดรทดงกดรแพทยยดหดนระบบประสดทในเขตภดคเหนพอ 3 เขต
สรขภดพ3. เพพพอสรงเสรนมและเปปดโอกดสใหหบรคลดกรทดงกดรแพทยยและสดธดรณสรขในกดรเผยแพรรผลงดนวนชดกดร งดนวนจจยและนวจตกรรมทดงกดรแพทยยดหดนระบบประสดทสผรเวทมสดธดรณสรข4. 
เพพพอสนจบสนรนกดรพจฒนดวนชดกดร งดนวนจจย นวจตกรรมทดงกดรแพทยยดหดนระบบประสดททมพมมครณภดพ มดตรฐดน และนดดไปใชหใหหเกนดประโยฃนยทดงกดรแพทยยและสดธดรณสรข

วบตถยประสงคร  :

บรคลดกรทดงกดรแพทยยและสดธดรณสรขและภดคมเครพอขรดยสรขภดพ ประชดชน ในเขตสรขภดพทมพ1, 2 และ 3 จดดนวน 500 คนกลยหมเปปาหมาย (จจานวน) :

เขตสรขภดพทมพ 1, 2 และ 3พรพนทมทดจาเนฎนงาน :
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