
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

     1. การผลิตและพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มืออาชีพ 

     2. Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

     3. การพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกสธ. :  1. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคนได้ต้ามเกณฑ์เปา้หมายทีก่ าหนด

         2. ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

         3. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

         4. อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) 

         5. ร้อยละของจังหวัดทีม่ีบคุลากรสาธารณสุขเพยีงพอ 

         6. ร้อยละของครอบครัวทีม่ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

เป้าหมายจังหวัดล าปาง :

  1.อัตราก าลังทีม่ีอยู่จริงของหน่วยบริการทกุระดับทีเ่พยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทยีบกับกรอบอัตราก าลังทีค่วรมี  ป ี63 =…85%

   ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 

 2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคน เพือ่ใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทัง้ปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ

 3. บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 

 4. ทมี CHRO จังหวัด ทมี HR จังหวัดและอ าเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพือ่ท างานอย่างมืออาชีพ 

    ป ี63 =…ร้อยละ 95…ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  

 5. น าผลดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน  

    ป ี63 =…ร้อยละ 80…ป ี64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   

 6. จ านวนบคุลากรสาธารณสุขทกุประเภทการจ้างทีป่ฏิบติังานในหน่วยงานเปน็ระยะเวลา 1 ปขีึ้นไป(นับตามปงีบประมาณ) จนถึงวันทีเ่ก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดย

   นับจากวันแรกทีเ่ร่ิมงานมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ85 ป ี63 =…ร้อยละ 91…ป ี64 =…ร้อยละ 94…ป ี65= … 97 ..  

  7.  ป ี63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด 

    ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึ้นไป 

 8.   ป ี63 = มีการประกวดองค์กรต้นแบบด้าน MOPH และความสุขในองค์กรระดับจังหวัด 

    ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer  

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

เพิม่ศักยภาพการใหบ้ริการในป ี2563เพิม่อัตราก าลัง/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่

ขยายเตียงเปน็  90 เตียง

ICU  เพิม่เปน็ 8 เตียง

หอ้ง ผ่าตัด เปดิบริการเต็มเวลาราชการ 2 หอ้ง  นอกเวลาราชการ 1 หอ้ง

Node  รพสต. 2 แหง่   คือ รพสต.สเลียมหวาน/รพสต.วังหนิ

/ผลการวิเคราะหข์้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22

ผลการวิเคราะหข์้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22

ผลการประเมินความพงึพอใจและความผูกพนั  ต่ าสอุด รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ  67.43

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2563

คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง



จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ....020301................

1

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน
คปสอ เถิน มีการบริหารจัดการก าลังคนทีม่ีประสิทธิภาพ

ไม่ใช้งบฯ คณะกรรมการ

1.การบรหิารจัดการอัตราก าลัง คปสอ CHRO

(Human Resource Management:HRM) เถิน

1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ 1 คณะ 20 คน  มีค าส่ังแต่งต้ัง

 ครอบคลุมทกุสาขาวิชาชีพและทกุระดับ

1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อ าเภอร่วมกับการประชุม คปสอ. คกก. CHRO - รายงานการประชุม uc ตค.62  มีค63

ครบองค์ประชุม/รายไตรมาส กค.63

1.3 วิเคราะหส์ภาพปญัหาด้านก าลังคน ก าหนดผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ 2 คร้ัง /ปี  ข้อมูลบคุลากร  -  - ตค.62 

 วิเคราะหอ์ัตราก าลังทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ มีความครบถ้วน

เชิงปริมาณ : กรอบ FTE ทกุวิชาชีพ/รายไตรมาส และเปน็ปจัจุบนั

เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องกับการจัดบริการและ Service Plan ทกุ SP/รายไตรมาส

1.4 - การพฒันาคุณภาพฐานข้อมูลบคุลากร HROPS บคุลากรทกุประเภทการจ้าง/รายไตรมาส บริหารจัดการก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงข้อมูลในระบบ HROPS

 - รายงานข้อมูลอัตราก าลังตามแบบฟอร์มที ่สสจ. ก าหนด ทกุประเภทการจ้าง รายไตรมาส 1.ข้อมูลบคุลากรมีความถูกต้อง 5 ม.ค. 63

 - รายงานความเคล่ือนไหวอัตราก าลัง ความครบถ้วนและ 5 เม.ย. 63 ประยูร -สสอ

 (บคุลากรออกหรือเข้าใหม)่ หรือมีการจ้างผู้พกิาร เปน็ปจัจุบนั 5 ก.ค. 63 ปยิะพร-รพ

2.ส่งข้อมูลตามก าหนดเวลา 5 ต.ค. 63

1.5 กรณีสูญเสียบคุลากร จัดท าหนังสือขอทดแทนต าแหน่งว่างไปทีส่สจ. ใหเ้ปน็ปจัจุบนั คกก. CHRO พ.ย.62-ธ.ค.63 ประยูร -สสอ

ครบองค์ประชุม/รายไตรมาส ปยิะพร-รพ

2.การวางแผนอัตราก าลัง คณะกรรมการ CHRO

(Human Resource Planing)

2.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ป ีและแผน 5 ปี 1 คร้ัง คปสอ เถิน มีแผนอัตราก าลังปงีบประมาณ 2563 - 2567  ม.ค. 63

สอดรับกับ Service Plan และ Service Blueprint 

สายงาน แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ (Primary care

 Secondory & Tertiary care และ Excellence) และสหวิชาชีพ

ใหค้รอบคลุมทกุระดับทัง้ในส่วนของ

1.สมรรถนะบุคลากร คปสอ เถิน

1.ก าหนดสมรรถนะหลักบคุลากรทกุระดับ(core competency)   2 คร้ัง ผลการประเมินสมรรถนะ  พ.ย.62

ทัง้ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ หลัก และสมรรถนะตาม ม.ีค.-63

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

2.ประเมินสมรรถนะหน้างานบคุลากรทกุระดับ (functional competency) บทบาทหน้าทีข่องบคุลากร

ทัง้ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ ทกุระดับมากกว่าร้อยละ 80 คณะกรรมการ

2.เตรยีมความพรอ้มบุคลากร คปสอ เถิน CHRO

1.ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 17 คน 1.บคุลากรใหม่ผ่านการปฐมนิเทศ 100% บรูณาการ  ต.ค.62

2.ข้าราชการใหม่ผ่านการทดลองงาน 100% กับหมวดค่าใช้สอย  ม.ิย.63

2. วิเคราะหส์ภาพปญัหาด้านก าลังคน เพือ่วางแผนการ 1 คร้ัง คปสอ เถิน 1. รายงาน แผนรับจ่ายเงินบ ารุง  ม.ค. 63

บริหารก าลังคน ทดแทนในส่วนของการเกษียณอายุราชการ และลาออก การวิเคราะห์

จากราชการเพือ่ 2. ต าแหน่งว่างลดลงตาม

* วางก าลังคนทดแทน เปา้หมายทีก่ าหนด

* บริหารต าแหน่งว่าง

3. การบริหารจัดการก าลังคนเปน็แบบ One Province คปสอ เถิน 1. มีแผนบริหารก าลังคน

One Hospital One resource ในทกุวิชาชีพ 2. มีอัตราก าลังทีเ่พยีงพอ

ต่อการปฏิบติังาน คณะกรรมการ

3.1 จัดท าแผนกระจายอัตราก าลังหรือshare ทรัพยากรร่วมกัน CHRO

จัดใหม้ีการหมุนเวียนบคุลากรในสายสหวิชาชีพ พ.ย.62- คกก

การจัดอัตราก าลังทมีสหวิชาชีพออกใหบ้ริการ PCC เปา้หมายและเย่ียมบา้น ต.ค.-63 PCC

 - แพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นักโภชนากร,นักกายภาพบ าบดั,ทนัตาภิบาล 7 คน PCC ใหบ้ริการตามแผน บรูณาการ FCT

ออกใหบ้ริการผู้ปว่ย ใน สะเลียมหวาน PCC มากกว่าร้อยละ ย.2

   --.จัดต้ังหน่วยPCC สะเลียมหวาน อ าเภอเถิน 80 ปฐมภูมิ

   Node สะเลียมหวาน ประกอบด้วย 

รพ.สต. สะเลียมหวาน หนองหอย บา้นปางอ้า 

   Node หอรบ ประกอบด้วย รพ.สต.  ทา่เกวียน หอรบ

ต าบลแม่มอก

Nodeกุ่มเนิ้ง ประกอบด้วย รพ.สต. แม่มอกกลาง กุ่มเนิ้ง

  -- ด าเนินการขับเคล่ือนตามแผนพฒันางาน

   PCC สะเลียมหวาน สัปดาหล์ะ 3 วัน 

 วันจันทร์ Node กุ่มเนิ้ง วันอังคาร node สะเลียมหวาน 

 วันศุกร์ที1่,3 node หอรบ 

 วันศุกร์ที2่ nodeสะเลียมหวาน วันศุกร์ที4่ nodeกุ่มเนิ้ง

3.2 การใช้ระบบโซน /แม่ข่ายการช่วยเหลือกันระหว่างโซน 4 โซน คปสอ เถิน

ก าหนดใหม้ีประธานโซน ดูแลช่วยเหลือกันในระดับต าบล ระดับ โซน และระดับอ าเภอตามล าดับ โซน 1 ต.นาโปง่  ต.ล้อมแรด เถิน

วันที ่ออก PCC มีการหมุนเวียน พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที ่ทนัตฯ มาช่วย ตามแผน โซน 2 ต.เถินบรีุ  ต.แม่วะ

โซน 3 ต.แม่ปะ  ต. แม่ถอด

โซน 4 ต.แม่มอก ต.เวียงมอก



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

4. สรุปรายงานปญัหา อุปสรรคแก่ คปสอ/จังหวัด คปสอ./รายไตรมาส  คณะกรรมการ

ทกุไตรมาส 1 คร้ัง ธ.ค.-63 CHRO

รหัสโครงการ......020302........ คณะกรรมการ

2 2.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ คปสอ.เถิน 3 คร้ัง คปสอ เถิน CHRO

(Development : HRD)  25 คน

1.งานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  มีจ านวน 

1. ทบทวนคณะท างานระดับอ าเภอ คปสอ./รายไตรมาส - นวัตกรรม....1...เร่ือง

2. ประชุมคณะกรรมการ - ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีคิ่ดค้นใหม่หรือพฒันาต่อยอด

3. ชี้แจง จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. 1 คร้ัง  - เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีคิ่ดค้นใหม่หรือพฒันาต่อยอด

(บรูณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะบริหารสาธารณสุขอ าเภอ.....) 1.รพ.สต. สสอ. และ กพ.,เมย., ธนิสา

4. อบรมเชิงปฏิบติัการการวิจัยเพือ่พฒันาคุณภาพดูแลผู้ปว่ยในงานประจ า 6 คร้ัง กลุ่มงาน รพ.มีผลงาน พค.,กค.๖3 คณะกรรมการ CHRO

วิจัย/R2R/นวัตกรรม ผอ.รพ.สต

 ระยะที ่1 ต้ังค าถามวิจัย เค้าโครงวิจัย เคร่ืองมือวิจัย&ฐานข้อมูลวิจัย อย่างน้อยหน่วยงาน รพ./ผอรพสต/

 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถติิเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และตารางน าเสนอผลวิจัย ละ 1 เร่ือง ค่าอาหารกลางวัน UC ผู้รับผิดชอบงาน

 ระยะที ่3 ติดตามความก้าวหน้าของงาน 2.คปสอ.มีผลงานวิจัย 25 คนx80บาทx5 คร้ัง R2R

 ระยะที ่4 วิเคราะหข์้อมูล และแปลผลวิเคราะห์ R2R ระดับจังหวัด 10000 บาท

 ระยะที ่5 เขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมส่งตีพมิพว์ารสารวิชาการ ระดับเขต ระดับภาค ค่าอาหารว่าง25คนx

 ระยะที ่6 น าเสนอผลการวิจัย และระดับประเทศ 50 บาทx5 คร้ัง=6250

5. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ, CQI, นวัตกรรมงานวิจัย/R2R ระดับอ าเภอ 1 คร้ัง/คน 3.มีผลงานเข้า รวม=16250 บาท

.20...คน ร่วมน าเสนอใน

การประชุมวิชาการ 

ระดับ ธนิสา

6. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวิชาการวิจัย/R2R ระดับจังหวัด 1 เร่ือง. - เขต สค.63 ธนิสา

7. ส่งผลงานทีไ่ด้รับคัดเลือกน าเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ 1 เร่ือง. - ภาค......... ปงีปม. 63 ธนิสา

- ประเทศ.....

2.พัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรได้เรยีนรู้ด้วยตนเอง บคุลากรทกุคน คปสอ เถิน

 Individual self Learning ผ่านระบบ E-Learning

โดยใหบ้คุลกรเข้าร่วมลงทะเบยีน ในเวปไซด์ต่าง ๆ - มีเอกสารรับรองการ ตค62-กย63 ประยูร/ปยิะพร

1. http://http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp คปสอ เถิน อบรมหลักสูตรต่าง ๆ คณะกรรมการ CHRO

เพือ่เข้าร่วมอบรบระบบ E-learning online ของ กพ. 100%  4 หลักสูตร/คน/ปี  ต.ค.62-ก.ย.63 /IT

2. www,Application หรอื YouTube ตามความสนใจ 100% คปสอ เถิน
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3.การพัฒนา  core competency ด้าน digital competency จ านวน 15 คน คปสอ เถิน  - บคุลากรมีทกัษะด้าน มค. - กย .63 ประยูร/ปยิะพร

Internet ,Cloud, Applications, Technology ผช สสอ หวัหน้าฝ่าย Digital เพิม่ขึ้น คณะกรรมการ CHRO

3.1 กลุ่มผู้บริหาร  - เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเปา้ /IT

- เข้าร่วมอบรมการใช้ SPSS ในการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบตอบรับของ Google Form หมายได้รับการอบรม

- เข้าร่วมอบรมการท า Pivot Table จากข้อมูล Data Exchange ตามแผนมากกว่า

- เข้าร่วมประชุม การสร้างส่ืออินโฟกราฟกิด้วยโปรแกรม powerpoint ร้อยละ80

3.2 กลุ่มผู้ปฏิบติังานด้านสารสนเทศ IT จ านวน  3  คน ประยูร/ปยิะพร

- เข้าร่วมประชุมหลักสูตร การวางระบบ Server คณะกรรมการ CHRO

- เข้าร่วม อมรม MySQL for Developer /IT

- เข้าร่วมอบรม PHP using Laravel FrameworkFramework

3.3 กลุ่มผู้ปฏิบติังานบริการ ประยูร/ปยิะพร

- เข้าร่วมอบรมเร่ืองฐานข้อมูลเบือ้งต้น เพือ่ใหผู้้ปฏิบติังานมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองฐานข้อมูล และนาไปพฒันาการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจ านวน  15. คน (Itและ CM) บรูณาการ คณะกรรมการ CHRO

- เข้าร่วมอบรมการพฒันาเว็บประชาสัมพนัธ์ด้วย Google Site เพือ่สร้างทกัษะในการสร้างเว็บด้วยเคร่ืองมือทีง่่ายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจ านวน 15.. คน (Itและ CM) งาน IT /IT

 - อบรมความเข้าใจ และทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) ตามหลักสูตร กพ. จ านวน 20.. คร้ัง คร้ังละ…. คน

3.4 กลุ่มผู้ปฏิบติังานอื่นๆ บรูณาการ ประยูร/ปยิะพร

- Digital Literacy Project ส านักงาน กพ. งาน IT คณะกรรมการ CHRO

- ส่ือความรู้ Digital Competency สสจ.ล าปาง /IT

4.การจัดท า KMในองค์กร,conference คลินิกวิชาการ เพือ่เพิม่ศักยภาพ จนท.คปสอ.เถิน คปสอ เถิน เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม บรูณาการ UC ม.ค.63-กย.63 ประยูร/ปยิะพร

ด้านความรู้ ทกัษะ ภายในหน่วยงาน โดยจัดท า เวทวิีชาการทกุเดือน จ านวน 365.คน เวทวิีชาการอย่าง กับหมวดค่าใช้สอย คณะกรรมการ CHRO

น้อยร้อยละ 80 แผนรับจ่ายเงินบ ารุง

(เดือนละ 1 คร้ัง)

5.พฒันาสมรรถนะบคุลากร

3.1 กลุ่มผู้บริหาร

1.1 อบรมหลักสูตรผบต.  4 คน คปสอ เถิน 1. บคุลากรมีทกัษะใน บรูณาการ ตค.-62-กย.63 ประยูร/ปยิะพร

หน.กลุ่มงานงานรพ. 2 คน  4 คน การวางแผน ก ากับ ติดตาม กับหมวดค่าใช้สอย คณะกรรมการ CHRO

ผอ.รพสต. จ านวน…2...คน 2.บคุลากรมีความ
แผนรับจ่ายเงินบ ารุง

1.2 อบรมหลักสูตรผบก. ผอ.รพช.,สสอ.,ผู้ช่วยสสอ. คปสอ เถิน สามารถในการวางแผน บรูณาการ ประยูร/ปยิะพร

 3 คน บริหารจัดการทรัพยากร กับหมวดค่าใช้สอย คณะกรรมการ CHRO

3. เตรียมบคุลากรเข้า แผนรับจ่ายเงินบ ารุง

1.4 พฒันาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล คปสอ เถิน บรูณาการ อภิวัน

 -นักบริหารการพยาบาล 1 คน สมรรถนะการเปน็ กับหมวดค่าใช้สอย UC
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 -อบรมพฒันาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล 10 คน หวัหน้าพยาบาล แผนรับจ่ายเงินบ ารุง UC

ของชมรมผู้บริหารการพยาบาล

 -การบริหารทางการพยาบาล 1 คน UC

 -การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ 1 คน UC

3.2 การพฒันาสมรรถนะเฉพาะด้าน คปสอ เถิน ประยูร/ปยิะพร

(Functional  Competency) คณะกรรมการ CHRO

  - พฒันาสมรรถนะตามสายวิชาชีพโดย 

เภสัชกร มนตรี

เภสัชกรเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช จ านวน…1....คน รพ..เถิน - มีเภสัชกรเฉพาะ บรูณาการ ม.ีค.63-ม.ิย.63

ทางสาขาจิตเวช กับหมวดค่าใช้สอย

แผนรับจ่ายเงินบ ารุง

ทันตกรรม จ านวน…1....คน รพ..เถิน -เจ้าหน้าทีท่ีม่ีความรู้ บรูณาการ มค.63 จุฑารัตน์

หลักสูตร "ทนัตกรรมเฉพาะทางสาขาทนัตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ" ( 4 เดือน) ความสามารถในการดูแล กับหมวดค่าใช้สอย

สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แผนรับจ่ายเงินบ ารุง

เปน็อย่างดี

เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ทนิทรรศ์

  -เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA02) จ านวน…1....คน รพ..เถิน ผู้ปว่ยมากขึ้น บรูณาการ มิย63

  -การวิชาการประจ าปสีมาคมเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทย จ านวน…1....คน รพ..เถิน กับหมวดค่าใช้สอย พ.ค.-63

  -มหกรรมคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการระดับชาติ (LA Forum) จ านวน…1....คน รพ..เถิน แผนรับจ่ายเงินบ ารุง พ.ย.-62

กายภาพบ าบัด เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ สุรีรัตน์

 -การประชุมวิชาการประจ าปทีางกายภาพบ าบดั จ านวน…1....คน รพ..เถิน ผู้ปว่ยมากขึ้น พ.ค.-63

รงัสีการแพทย์ ธารารตัน์

 -การประชุมวิชาการประจ าปขีองสมาคมรังสีการแพทย์แหง่ประเทศไทย จ านวน…1....คน รพ..เถิน เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ส.ค.-63

.งานแพทย์แผนไทย รพ..เถิน ผู้ปว่ยมากขึ้น ทัตธนพงษ์

   - ศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.เครือข่าย 10 คน มีคลินิกกัญชา บรูณาการ ตค.62-กย63

  - ส่งบคุลากรอบรมเพิม่เติมเร่ืองกัญชาทางการแพทย์ เช่น แพทย์, 1 แหง่ กับ ย.2 คณะท างาน

         เภสัชกร,พยาบาล,แพทย์แผนไทย คลินิกกัญชา

     -จัดประชุมอบรมความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ใหเ้จ้าหน้าที่

         ทีป่ฏิบติังานในพืน้ที ่รพ.สต.

พยาบาล. อภิวัน

1. งานประชุมวิชาการ

 1.1 การพฒันาวิชาการและความก้าวหน้าทาง วิชาชีพการพยาบาล 10 คน คปสอ.เถิน เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ บรูณาการ UC ตค.62-กย63

1.2 ประชุมองค์กรพยาบาลระดับอ าเภอเพือ่ทบทวนอัตราก าลัง บทบาท ภารกิจ ผู้ปว่ยมากขึ้น กับหมวดค่าใช้สอย

      ใหส้อดคล้องกับนโยบาย และควบคุมก ากับมาตรฐานวิชาชีพ แผนรับจ่ายเงินบ ารุง
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1.3 ร่วมประชุมชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนระดับประเทศ

     (ใช้โควตา องค์กรไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน ต่อป)ี

2. อบรมหลักสูตร 4 เดือน แพทย์/พยาบาล/อ่ืนๆ คปสอ.เถิน ตค.62-กย63 คณะกรรมการ

2.1 อบรมแพทย์หลักสูตรระบบการดูแลผู้ปว่ย  Palliative  Care 1 คน เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ CHRO

 2.2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ 1 คน ผู้ปว่ยมากขึ้น บรูณาการ UC

สาขาการผู้ปว่ยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) กับหมวดค่าใช้สอย

 2.3 อบรมพยาบาล หลักสูตรพยาบาลผู้สูงอายุ 2 คน แผนรับจ่ายเงินบ ารุง UC

 2.4 หลักสูตร พยาบาลการปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 คน UC

 2.5 อบรมพยาบาลหลักสูตรเวชปฏิบติัครอบครัว 4 เดือน 4 คน UC

2.6 อบรม พยาบาลหลักสูตรระบบการดูแลผู้ปว่ย  Palliative  Care 1 คน

2.7อบรมนักเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรฝึกอบรมด้านธนาคารเลือด 1 คน

3. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน บรูณาการ UC ตค.62-กย63 วนิดา/ณัฐพร

3.1 อบรมการดูแลผู้ปว่ย เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ กับหมวดค่าใช้สอย UC

     3.1.1 การพยาบาล Palliative care 3 คน ผู้ปว่ยมากขึ้น แผนรับจ่ายเงินบ ารุง UC

     3.1.2 การพยาบาล Intermediate care 3 คน UC

     3.1.3 การพยาบาลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 3 คน UC

     3.1.4 อบรมเร่ือง Wound Management/การพยาบาลผู้ปว่ยคาสายและทอ่ 3 คน

     3.1.5 อบรมการพยาบาลผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจ 3 คน

3.2 อบรมบนัทกึทางการพยาบาล 3 คน

3.3 ประชุมงานวิจัย/น าเสนอผลงานวิจัย 3 คน

3.4 อบรม IC. 3 คน

3.5 อบรม Advanced CPR 3 คน

3.6 อบรม Basic CPR 3 คน

4.งานห้องคลอดและฝากครรภ์ ตค.62-กย63 นฤนาท/ศิริพร

4.1เปน็แหล่งฝึกประสบการณ์ท าคลอดใหก้ับพยาบาลรพ.แม่พริกและสบปราบ 1 แหง่ เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ บรูณาการ

4.2 อบรมภาวะฉุกเฉินมารดาและทารก ผู้ปว่ยมากขึ้น ย.2

4.3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก เขต 1 2 คน

4.4 พฒันาศักยภาพบคุลากรการช่วยฟืน้คืนชีพทารกแรกคลอด 1 คน

4.45พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการฝากครรภ์คุณภาพ 7 คน

4.6 พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการเขียน Individual Care Plan กลุ่มฝากครรภ์ 7 คน

     และคลอดทีม่ีภาวะเส่ียงสูง

4.7 พฒันาศักยภาพบคุลากรเร่ืองการใช้เคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก 15 คน

5.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน บรูณาการ ตค.62-กย63 นริสา
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5.1 อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน 3 คน เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ย.2

     Program of Nursing Specialty in Emergency 3 คน ผู้ปว่ยมากขึ้น

5.2 อบรมหลักสูตรพยาบาลผู้ประสานการดูแลผู้ปว่ยอุบติัเหตุ 3 คน

5.3 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร EMT-B 3 คน

5.4 จัดอบรมพฒันาความรู้และทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การดูแลผู้บาดเจ็บ 3 คน

     ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุแก่บคุลากรสาธารณสุข อปพร. และเจ้าหน้าทีกู่้ภัย 3 คน

6.งานป้องกันและควบคุมการแพรก่ระจายเช้ือ IC บรูณาการ ตค.62-กย63 นลินรัตน์

6.1 ฟืน้ฟคูวามรู้เฉพาะทางส าหรับ INC 2 คน เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ย.2

6.2 อบรมเฉพาะทาง ICWN ระยะด าเนินการ 2 สัปดาห์ 2 คน ผู้ปว่ยมากขึ้น

6.3 ประชุมวิชาการ INC Forum 2563 2 คน

6.4 เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการอบรมฟืน้ฟคูวามรู้เชิงปฏิบติัการ การปอ้งกันและควบคุม 2 คน

     การติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยวิทยากร หรือ INC

6.5 อบรมงานจ่ายกลาง ของชมรมจ่ายกลางแหง่ประเทศไทย หรืองานจ่ายกลาง 2 คน

     สัญจรภาคเหนือ

6.6 ฟืน้ฟคูวามรู้เชิงปฏิบติัการ งานจ่ายกลางแก่เจ้าหน้าที ่รพ.สต. 18 คน

6.7 ศึกษาดูงาน งานจ่ายกลาง นอกสถานที่ 5 คน

6.7 สนับสนุน/ส่งเสริมใหไ้ด้รับการอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย 20 แหง่

     และสภาพแวดล้อมในการท างาน

7.งานผู้ป่วยนอก บรูณาการ ตค.62-กย63 โสภีณ

จัดบคุคลเข้ารับการอบรมความรู้รายโรค เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ย.2

 1. COPD ผู้ปว่ยมากขึ้น

  - Bi-PAP รับการสอนและสาธิตเคร่ืองมือจากแพทย์ รพ.ล าปาง 5 คน รพ.เถิน บคุลากรได้รับ

 2. Advance ICD 10 การพฒันาในงาน

 พฒันาคุณภาพการบนัทกึเวชระเบยีน   

 -อบรมพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ MRA เร่ืองคุณภาพการบนัทกึเวชระเบยีน 3 คน สสจ. การบนัทกึ วิเศษลักษณ์

 และ การประชุมเชิงปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนตาม เวชระเบยีน

ประเภทบริการ External และ Internal Audit มีความสมบรูณ์

 -ประชุมการพฒันาคุณภาพการใหร้หสัโรคและรหสัหตัถการ (CA : Coding 2 คน คปสอ.เถิน

Assess) 

 - หลักสูตรการพฒันาการลงรหสัโรค ICD 10 (Advance) 2 คน คปสอ.เถิน

 3. Thalassemia 2 คน

 4. Warfarin Clinic 2 คน

 5. ตา 2 คน

 6. มะเร็ง 2 คน
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 7. TB 2 คน

 8. NCD 2 คน

9.การใช้กัญชาทางการแพทย์สู่การพยาบาล 2 คน

10. อบรมฟืน้ฟวิูชาการโรคหลอดเลือดสมอง 2 คน

8.การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระหว่างประจ าการตามแผนการพัฒนาบุคลากร (ฝึกปฏิบัติ รพ.ล าปาง และ รพ.เกาะคา)นวก.,จพ.สสช. 18 คน บคุลากรได้รับ บรูณาการ uc พ.ย.62 ม.ีค. ก.ค.63 คณะกรรมการ CHRO

8.1.ส่งศัลย์แพทย์และทมีผ่าตัด  เข้าฝึกปฏิบติัการวางสาย TK ที่ 5 คน รพ.เถิน การพฒันาในงาน แผนรับจ่ายเงินบ ารุง UC

รพ.แม่ข่าย ( รพ.ล าปาง) 1 คน

8.2 ส่งเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลฝึกการช่วยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทีโ่รงพยาบาลเกาะคา 4 คน

8.3.พฒันาหตัถการใน EGD และ Colonoscopy 4 คน

  .ส่งพยาบาลฝึกอบรมการช่วยแพทย์ท าหตัถการเพิม่เติมที ่รพศ,ล าปาง

8.4.พฒันาการดูแลผู้ปว่ยไตวาย 1 คน

.ส่งพยาบาลฝึกอบรมการช่วยแพทย์ท าหตัถการเพิม่เติมที ่รพศ.ล าปาง

9.การพัฒนาวิชาการและศักยภาพบุคลากรด้าน วิชาการ 1 คน คปสอ เถิน บคุลากรได้รับ บรูณาการ ตค.62-กย63 คณะกรรมการ CHRO

9.1 การฟืน้ฟดู้านสุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลจิตเวช 1คน การพฒันาในงาน ย.2

9.2 การประชุมวิชาการด้านยาเสพติด ประจ าปี 1 คน

9.3 อบรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1 คน

9.4 อบรมสมาคมโรคเอดส์ แหง่ประเทศไทย 1 คน

9.5 ประชุมวิชาการ Nurse case manager

 -   อบรมฟืน้ฟคูวามรู้CM  (กรมอนามัย 4 วัน ) 3 คน

9.6 อบรมวิชาการโรคไตเร้ือรัง 1 คน

9.7 อบรมวิชาการผู้ปว่ยโรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง 1 คน

9.8 อบรมหลักสูตรการพฒันาการลงรหสัโรค ICD 10 (Advance) 1 คน

9.9 ฟืน้ฟกูารไกล่เกล่ียทางการแพทย์ 1 คน

9.10 อบรมฟืน้ฟวิูชาการโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน

9.11 จัดบคุลากรเข้ารับการอบรมตามหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย service plan ต่างๆ 5 คน

       เช่น stroke, MI, trauma, sepsis และงานในหน้าทีรั่บผิดชอบ IS,

       Head injury, UGIH, ระบาด, พษิสุนัขบา้

9.11อบรมพยาบาลจัดการงานผู้สูงอายุ LTC(CM) 1 คน รพ.สต ธค.62 คณะกรรมการ CHRO

นาเบีย้หลวง บรูณาการ

9.12 อบรมพยาบาลฝึกอัลตราซาวด์ของสถาบนัเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์5 คน รพสต.แม่มอกกลาง/สะเลียมหวาน กับหมวดค่าใช้สอย พย.62 คณะกรรมการ CHRO

ปางอ้า/เด่นแก้ว/วังหนิ

10.งานคุณภาพ บรูณาการ ตค.62-กย63 ภรินยา

10.1 HA 601 : ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล 1 แหง่ รพ.เถิน บรูณาการ ย.4



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

10.2 HA 401 : การเย่ียมส ารวจภายใน และการสร้างโค้ช เพือ่ขับเคล่ือนคุณภาพ ย.4

       อย่างต่อเนื่อง (Internal Sreviy & Coaching for Continuous Quality

       Journey)

10.3 HA 602 : คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก

10.4 HA 305 : การพฒันาคุณภาพส าหรับงานสนับสนุนบริการ

10.5 HA 605 : ระบบยาของโรงพยาบาล

10.6 รับการตรวจเย่ียมส ารวจเพือ่เฝ้าระวัง (Surveillance Survey)

รหัสโครงการ 080303

3.โครงการ Happy  MueangThoen  องค์กรแห่งความสุข

\ 1) น าแบบประเมินความสุขของบคุลากรสาธารณสุข (Happinometor) บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน พย.62 คณะกรรมการ CHRO

   1.1 วิเคราะหข์้อมูล/ปญัหา 365 คน

   1.2  วางแผนแก้ไขปญัหา

   1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร

2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ Happy MOPH : สุขสร้างได้

 2.1 กิจกรรมพือ่ส่งเสริมการปฏิบติัตามค่านิยมร่วมด้าน M:mastery เช่น บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน 1. เจ้าหน้าทีส่ร้างสุขในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมทกุแหง่          UC ม.ค.-63 คณะกรรมการ CHRO

 การตรงต่อเวลาในการมาปฏิบติังาน,การประพฤติตามระเบยีบวินัย 365 คน  2. ทกุหน่วยงานมี

กิจกรรมการสร้างสุข

ในหน่วยงาน

3) สาธารณสุขสร้างสุข
 - Happy Body
 - Happy Relex
 - Happy Society
 - Happy Moneyบคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบคุลากร 365 คน

ใหแ้ข็งแรงทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ

ก าหนดนโยบายสาธารณะใน

  - กฎหมายจราจร   เร่ือง สวมหมวกกันน๊อค

 /คาดเข็มขัดนิรภัย

- เร่ืองการส่งเสริมด้านสุขภาพ

3.1.ตรวจสุขภาพประจ าปี บคุลากร คปสอ.เถิน มค63

 -  ประชุมชี้แจง เร่ือง ระบบการ 365คน

ดูแลสุขภาพบคุลากร หวัหน้างาน

/ผู้เกี่ยวข้อง

 35 คน

3.2.วิเคราะหสุ์ขภาพบคุลากร

  -น าผลการตรวจสุขภาพวิเคราะห์

บรรลุเปา้หมายตามตัวชี้วัดที ่58 ของกระทรวง

สาธารณสุข
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ร่วมกับNCD คลินิกเพือ่ประเมินบคุลากร

ตามเกณฑ์ปงิปอง 7  สี

  - จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน

สุขภาพเพือ่ปอ้งกันการเกิดโรคด้าน NCD

3.3ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

3.3.1 โครงการสุขภาพดีเร่ิมทีตั่วเรา 

โดยการสร้างความตระหนัก

(กิจกรรมwalk rally)

3.3.2  ชมรมออกก าลังกาย ค่าอุปกรณ์กีฬา uc ตค.62- กย.63

-ชมรมแบดมินตัน   = 10,000

 -ชมรมฟตุบอล   

  - ชมรมเปตอง

  -ชมรมจักรยาน

 -ชมรมเดิน-ว่ิง

 -ชมรมแอโรบคิ/บาสสโลบ

3.3.3   กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียน -บคุลากรรพ. คปสอ.เถิน -ค่าอาหารว่าง uc ธค.62 คณะกรรมการ CHRO

เรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เถินและบคุลา อาหารกลางวัน

ของบคุลากร กรสสอ.รพสต. อาหารเย็น

365คน 250X365

 =91250บาท

ส่ือประชาสัมพนัธ์

 =91250บาท

รวม 183500บาท

3.4 ส่งเสริมการปอ้งกันการเกิดการ -บคุลากร คปสอ.เถิน บรูณาการร่วมกับ

บาดเจ็บจากการท างานร่วมกับ 365คน ย. 1 วัยท างาน

งานอาชีวอนามัยและงาน IC บรูณาการร่วมกับ

3.5 ส่งเสริมใหรั้บวัคซีนครบถ้วน ย. 2 งานอาชีว -

3.6ส ารวจความเส่ียงด้านสุขภาพ โดยใช้ อนามัย อาหารว่าง

แบบฟอร์มของงานอาชีวอนามัยและ

จัดกิจกรรมแก้ไข

3.7 กิจกรรมแก้ไขภาวะ Office 15 คน uc ธค.62 คณะกรรมการ CHRO

symdromeร่วมกับงานแพทย์แผนไทย มีค 63  กค 63

ต่อจากป6ี2 และใหห้น่วยงานกายภาพบ าบดั

เข้าร่วมโครงการเพิม่
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4) สาธารณสุขสร้างสุข Happy Heart  Happy Soul                                              

                                            
บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน 1. บคุลากรในองค์กร 

 สร้างคุณค่าใหก้ับบคุลากรโดยเปน็ทีย่อมรับและศรัทธาของบคุลากรในองค์กร
มีความสัมพนัธ์ทีดี่ต่อกัน 

มอบเกียรติบตัร บคุลากรทีเ่ปน็แบบอย่างทีดี่ ได้แก่ 2. สร้างความรักความผูกพนั และภาคภูมิใจ

 พยาบาลดีเด่น 4 คน
ค่ากรอบใบประกาศ ตค.62-กย.63 คณะกรรมการ CHRO

 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ดีเด่น 4 คน
นียบตัร

 คนดีศรีสาธารณสุข 1 คน
อันละ200x14 อัน

 คนดีประจ าองค์กร 2 คน
2800 บาท

 การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น 3 หน่วยงาน

ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายและจัดบอร์ดเพือ่ใหบ้คุลากรในองค์กรและประชาชน

ทัว่ไปรับทราบ

 4.1 จิตอาสาหน่วยบริการสุขภาพงานประเพณีสังฆเต๋ิน บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน UC ธค.62 คณะกรรมการ CHRO

 4.2 จิตอาสาพฒันาตามแผน อ าเภอ บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน คณะกรรมการ CHRO

  4.3 กิจกรรมพฒันาคุณธรรมและจิตอาสา บคุลากรใน คปสอ.เถิน
วัด 2 แหง่ ค่าสังฆทาน/ท าบญุ/เทยีนพรรษา UC กค.63 คณะกรรมการ CHRO

พฒันาวัดและถวายเทยีนเข้าพรรษา   = 5000 บาท

4.4 ท าบญุตักบาตรทกุวันพธุ ณ อาคารร่มโพธ์ิ 1 แหง่ รพ.เถิน

  4.5 กิจกรรมรดน้ าด าหวัสืบสานประเพณีปีใ๋หม่เมือง บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน ค่าอาหารกลางวัน UC เมย.63 คณะกรรมการ CHRO

80 บาทx 365 บาท

  =29200 บาท

 4.6  กิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความผูกพนัในองค์กรส าหรับเกษียณ บคุลากรใน คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน ค่าอาหารว่าง UC ก.ย.-63 คณะกรรมการ CHRO

อาหารเย็น

170x256=43520บาท

ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 3000 บาท

รวม46520 บาท

83520

 5) Happy Work Life



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ทีด่ าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินการ

(ระบใุหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

   5.1 ประชุมใหค้วามรู้ในส่งเสริมการปฏิบติัตามค่านิยมร่วม คณะกรรมการ CHRO

(Service Mind)  และปรับปรุงระบบบริการใหม้ีคุณภาพ

5.1.1 เร่ืองการใหบ้ริการทีดี่ด้วยจิตบริการทีดี่ (Service mind) พนักงานบริการและผู้ช่วยเหลือ รพ.เถิน บคุลากรมีจิตบริการทีดี่ ค่าอาหารว่าง UC ธค.62 อภิวัน

คนไข้ 90 คน 25x90=2250 บาท

 5.1.2อบรมพฤติกรรมบริการ ทกัษะการส่ือสารและการท างานเปน็ทมีเจ้าหน้าที ่ บคุลากร รพ.เถิน รพ.เถิน บคุลากรได้รับการพฒันา ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน UC คณะกรรมการ CHRO

256 คน บริการ ทกัษะการส่ือสาร อาหารเย็น

การท างานเปน็ทมี 350x256=89600 บาท

ค่าเช่าหอ้งประชุม 5000 บาท

รวม 109650 บาท

5.2 จัดท าบนัไดวิชาชีพ ใหค้รอบคลุมทกุวิชาชีพและติดตามความก้าวหน้าในการ
คปสอ.เถิน คปสอ.เถิน บคุลากรทราบ คณะกรรมการ CHRO

พฒันาแต่ละวิชาชีพ ทัง้ด้านวิชาการและการปรับเล่ือนต าแหน่ง
Career path 

ท าใหม้ีความรู้สึก มั่นใจในอาชีพ ,รายได้ของตน

6) กิจกรรมตาม ITA : การพฒันาชมรมจริยธรรม ขับเคล่ือนชมรม จริยธรรม สสอ. 1 ชมรม + รพช. 1 ชมรม คปสอ.เถิน

 - แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน มีชมรมจริยธรรม บรูณาการ
ตค.62- กย.63

คณะกรรมการ

 - ลงทะเบยีนชมรมจริยธรรม ลงทะเบยีนเรียบร้อยใน... แผน ITA จริยธรรม

 - จัดท าแผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม มีแผนปฏิบติัการ......

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 425,300                          





























สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์คปสอ....เถิน...  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1 080301 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน

2 080302 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ คปสอ.เถิน

3 080303 โครงการ Happy  MueangThoen  องค์กรแหง่ความสุข

รวม ย.3 ทั้งหมด ...........3.............. โครงการ เปน็เงิน

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ



สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์คปสอ....เถิน...  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ

441,550 441,550

0 0

16,250 16,250

425,300 425,300

รวม

งบประมาณ

งบประมาณ


