
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3
1 030301 โครงการพฒันาบคุลากรดา้นสุขภาพ คปสอ.เกาะคา ปี 2564 95,300.00     979,000.00 1,074,300.00  

2 030302 โครงการพฒันาHAPPY MOPH คปสอ.เกาะคา หน่วยงานแห่งความสุขปี 2564 98,500.00     98,500.00       
193,800.00   -            -            -            979,000.00 -                  1,172,800.00  รวม ย.3 ทั้งหมด 2 โครงการ เป็นเงิน

สรุปโครงการตามแผนปฏบัิตกิารสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ยุทธศาสตร์ที่ 3   บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็น / งาน :   พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะที่เหมาะสม และส่งเสริม ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

ตัวช้ีวัด (KPI) :   1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของบคุลากรทกุระดับมากกว่าร้อยละ 80

                    2.ความพงึพอใจในบรรยากาศการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    3.แรงจูงใจ ในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    4.ขวัญ ก าลังใจในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    5. ความผาสุกในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

            บคุลากรสุขภาพเปน็สินทรัพย์ทีจ่ะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จในการพฒันาเชิงระบบ แต่การทีจ่ะพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร

ได้นัน้ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะ เพือ่หาส่วนขาดรายบคุคล และรายวิชาชีพ รวมถึงน าเปาูหมายและนโยบายของจังหวัด / อ าเภอ และหนว่ยงานมาก าหนดใหเ้กิดทศิทางในการพฒันาทีช่ัดเจน ในป ี2563 

ทีผ่่านมาพบว่า คปสอ.เกาะคา มีการพฒันาบคุลากรทัง้รายบคุคล และตามกลุ่มวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมใหม้ีสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที ่ทัง้ในส่วนของการอบรมตามหนงัสือส่ังการ และ ส่วนขาดทีอ่งค์กรได้

วิเคราะหไ์ว้ ปญัหาในการพฒันาและอบรมภายในพบว่าร้อยละ 70  เปน็ประเด็นเกี่ยวข้องตามService Plan  ข้อมูลภาพรวมพบว่าสายวิชาชีพได้รับการอบรมทัง้ภายในและภายนอกร้อยละ  75 ส่วนสาย

สนบัสนนุเพยีงร้อยละ 30  ( จากเปาูหมายมากกว่าร้อยละ 80 )  

            ปญัหาทีพ่บในปทีีผ่่านมา คือ บคุลากรไม่สามารถเข้ารับการประชุม /อบรมตามแผนทีก่ าหนดเนือ่งจากตรงกับการประชุมเพือ่รับนโยบายท าใหบ้คุลากรเปาูหมายพลาดจากแผนทีก่ าหนด เช่น BCPR,ACPR ,

RDU ,IC , การประชุมงานคุณภาพ  และธรรมะกับการด าเนนิชีวิต เปน็ต้น โดยเฉล่ียเดือนละ 3 คร้ัง ( องค์กรจัด 4 - 5 คร้ังต่อเดือน ) ท าใหก้ลุ่มเปาูหมายทีไ่ม่ได้รับการอบรมมีสูงถึงร้อยละ 65

            ผลการส ารวจความสุข ความพงึพอใจในโรงพยาบาลพบว่าบคุลากรขาดความสุขในการท างานเนือ่งจากภาระงานทัง้งานประจ าและงานรับมอบหมายมีมากเกินไป ความพงึพอใจ  ขวัญก าลังใจ ความผาสุก

ความผูกพนัทีบ่คุลากรในโรงพยาบาลเกาะคามีต่อองค์เพยีงร้อยละ 65  ( เปาูหมายร้อยละ85 ) ส าหรับในส่วน รพ.สต.มีสูงถึงร้อยละ 95 

            ในส่วนของการคงอยู่ในระบบของบคุลากร ป ี2563  อัตราการคงอยู่ในส่วนข้าราชการร้อยละ 98 ข้อมูลใน รพ.เกาะคา บคุลากรทีล่าออกมากทีสุ่ดคือกลุ่มสนบัสนนุบริการคิดเปน็ ร้อยละ 35  ได้แก่กลุ่ม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทีจ่้างรายวัน  ส าหรับ รพ.สต.พบปญัหาการเกษียณอายุราชการและการลาออกจากราชการเมื่อส้ินงบประมาณ 2563 รวมทัง้ส้ินจ านวน 7 คน

รหัสโครงการ 030301 21.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะคา

I.พัฒนาทีม CHRO  คปสอ.เกาะคา

 1. ทบทวนคณะกรรมการ CHRO 20 คน รพ.เกาะคา

 2.ก าหนดบทบาทหนา้ทีท่มี CHRO สสอ.เกาะคา

 3. วิเคราะหว์างแผนก าลังคนตามFTEและภาระงาน รพ.สต.เกาะคา

 4. จัดท า Blue Print อัตราก าลังบคุลากรทกุระดับ บคุลากรทกุระดับ รพ.เกาะคา

ทกุวิชาชีพ สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปาูหมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนนิการ



5. จัดท าแผนพฒันาก าลังคน 2 คร้ัง รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

6. ประชุมคณะกรรมการ CHRO 12 คร้ัง รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

7.วางแผนความก้าวหนา้ของบคุลากรโดยจัดท า

Career

2 คร้ัง รพ.เกาะคา

Path สสอ.เกาะคา

1.สมรรถนะบุคลากร

1.1 ก าหนดสมรรถนะบคุลากรทกุระดับทัง้   2 คร้ัง รพ.เกาะคา

ส่วนบริการและสนบัสนนุบริการ สสอ.เกาะคา

1.2 ประเมินสมรรถนะบคุลากรทกุระดับทัง้ รพ.สต.เกาะคา

ส่วนบริการและสนบัสนนุบริการ

2.เตรียมความพร้อมบุคลากร

2.1.ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ 20 คน รพ.เกาะคา

 * ค่าอาหารกลางวัน 20x50 เปน็เงิน 1,000 บาท สสอ.เกาะคา

* ค่าอาหารว่าง 20x25x2 เปน็เงิน 1,000 บาท รพ.สต.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

3. พัฒนาผู้บริหาร

    3.1 อบรมหลักสูตร ผบต. 4 คน 2 คน รพ.เกาะคา

( บญุเรือง / สุนทร /นจุรินทร์ / สุทธิลักษณ์ ) 2 คน รพ.สต.

    3.2 อบรมหลักสูตร ผบก. 2 คน 1 คน รพ.เกาะคา

( กิติพงษ/์เชาวลิต )  1 คน สสอ.เกาะคา

    3.3 อบรมผู้บริหารทางการพยาบาล 2 คน รพ.เกาะคา

    3.4 อบรมหลักสูตร หน.กลุ่มงานฯ/หน.งาน 12 คน รพ.เกาะคา
4.พัฒนากลุ่มปฏิบัติการ

     4.1 อบรมบคุลากรสายวิชาชีพ และสาย

สนบัสนนุตาม SP.

200 คน รพ.เกาะคาสสอ.เกาะคา

 / รพ.สต.13แหง่

   4.2 ส่งบคุลากรรับการอบรมฟืน้ฟดู้าน 6 คน รพ.เกาะคา 4 คน

เวชปฏิบติัทางการพยาบาล รพ.สต. 2 คน

   4.3 ส่ง จนท.อบรมพยาบาล 1 คน รพ.สต. บา้นจู้ด

เวชปฏิบติัทางการพยาบาลใหม่

  4.4 แลกเปล่ียนเรียนรู้เวทคุีณภาพ HA  Forum 10 คน รพ.เกาะคา



  4.5 อบรมการจัดการเชื้อด้ือยา 150 คน รพ.เกาะคา

  4.6 อบรมการล้างมือและการจัดการขยะ

      * บคุลากร รพ./ รพ.สต./ลูกจ้าง รพ.สต. 26 คน รพ.สต.

      * กลุ่มลูกจ้างN/A ,พขร,เปล,แม่บา้น 70 คน รพ.เกาะคา

     * มหกรรมล้างมือลดเชื้อ 300 คน รพ.เกาะคา

รพ.สต.13แหง่

 4.7 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนกังานขับ

รถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 คน

5 คน รพ.เกาะคา

4.8  อบรมใหค้วามรู้การประเมินITAของหนว่ยงาน 1 คน รพ.เกาะคา

ในสังกัด สป

4.10. ส่งเภสัช/พยาบาลฝึกทกัษะการใช้ 7 คน รพ.เกาะคา

เคร่ืองช่วยหายใจและการดูแลผู้ปวุย พยาบาล5 คน

วิกฤติเด็กที ่รพ.ล าปาง เภสัช 2 คน

4.11 ส่งพยาบาลฝึกทกัษะการส่ง 2 คน รพ.เกาะคา

เคร่ืองมือผ่าตัด

4.12 ส่งพยาบาลอบรมการพยาบาล 1 คน รพ.เกาะคา

ผู้ปวุยวิกฤติฉุกเฉินหลักสูตร 4 เดือน

4.13. ฝึกทกัษะ รพ.ลป. : พยาบาล 1 คน รพ.เกาะคา

ดูแลแผล 

4.14 จัดอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรการ 50 คน รพ.เกาะคา

ช่วยฟืน้คืนชีพทารกแรกคลอด รพ.สต.13แหง่

4.15 จัดอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน 50 คน รพ.เกาะคา

การฝากครรภ์คุณภาพ รพ.สต.13แหง่

4.16 จัดอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน 50 คน รพ.เกาะคา

การเขียน Individual Care Plan กลุ่ม รพ.สต.13แหง่

ฝากครรภ์และคลอดทีม่ีภาวะเส่ียงสูง

4.17 พฒันาศักยภาพบคุลากรเร่ือง 20 คน รพ.เกาะคา

การใช้เคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก รพ.สต.13แหง่

4.18 จัดอบรมพฒันาความรู้และ 250 คน รพ.เกาะคา

ทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การดูแล รพ.สต.13แหง่



ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุแก่บคุลากร

สาธารณสุข อปพร.และเจ้าหนา้ทีกู่้ภัย

4.19 อบรมฟืน้ฟ ูACLS บคุลากร แพทย์/ทนัตฯ รพ.เกาะคา

พยาบาล รพ.สต.13แหง่

(รพ./รพสต.)140คน

4.20 จัดกิจกรรมซ้อมแผนอุบติัเหตุ จนท.ทกุคน รพ.เกาะคา

1คร้ัง/ปี 400 รพ.สต.13แหง่

4.21 อบรมแพทย์อายุรกรรมเฉพาะสาขา 1 คน รพ.เกาะคา

ด้าน Nephro หลักสูตร 4 เดือน

4.22.เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจ าป ีของ

สถาบนั

 10 คน รพ.เกาะคา

รับรองคุณภาพ จ านวน 9 คน

4.23. เข้ารับการอบรมมหลักสูตร HA 501 การน า 10 คน รพ.เกาะคา

มาตรฐานสู่การปฏิบติั ทีส่สจ.ก าหนด

4.24. เข้ารับการอบรมมหลักสูตร HA 501 การน า 10 คน รพ.เกาะคา

มาตรฐานสู่การปฏิบติั ทีส่สจ.ก าหนด

4.25.อบรมหลักสูตร HA 601  ระบบริหาร 2 คน รพ.เกาะคา

ความเส่ียง ใน รพ.คุณภาพ

4.26. ศึกษาดูงาน รพ.ปากช่องนานา: การพฒันา

ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่

 10 คน รพ.เกาะคา

4.27 พฒันาบคุลากรใหใ้ช้โปรแกรม พยาบาล ทกุคน รพ.เกาะคา

การรรายงานข้อมูลผู้รับบริการ

รายวัน

4.28. พฒันาระบบเอกสารผ่าน  12 กลุ่มงาน รพ.เกาะคา

e office

4.29.พฒันาทกัษะพยาบาล รพ.สต.ด้าน 12 รพ/13รพ..สต. 12 รพ/13รพ..สต.

ฝากครรภ์และพฒันาการเด็กโดยฝึก

ทกัษะที ่รพ.เกาะคา

4.30. อบรมพยาบาล IC 2 คน รพ.เกาะคา

4.31. อบรม PM งาน NCD 1 คน รพ.เกาะคา

4.32. อบรม PM งาน COPD 1 คน รพ.เกาะคา

4.33. อบรม PM งาน TB 1 คน รพ.เกาะคา



4.34.อบรม PM งานแม่และเด็ก 2 คน รพ.เกาะคา

4.35 บคุลากรสายวิชาชีพ และสายสนบัสนนุบริการ 300 คน รพ.เกาะคา

เข้ารับการพฒันาตามตามงานทีรั่บผิดชอบและ

สมัครไปตามทีส่นใจ สนบัสนนุ รายละ 2,000 บาท

สสอ.เกาะคา รพ.สต.13

แหง่

4.36.ประชุม/อบรมเชิงปฏิบติัการกิจกรรมพฒันา 400 คน รพ.เกาะคา

บคุลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมHAPPY MOPH สสอ.เกาะคา

พฒันาบคุลากรและเตรียมผู้เกษียณ รพ.สต.13แหง่

4.37พฒันาทกัษะพยาบาล รพช.และพยาบาล  150 คน รพ.เกาะคา

รพ.สต.โดยประชุมเชิงปฏิบติัการ  และฝึกทกัษะที ่ สสอ.เกาะคา

รพ.ล าปางและรพ.เกาะคา ด้านการพยาบาลทกุสาขา รพ.สต.13แหง่

4.38 อบรมบคุลากรด้านการลงรหสัโรคและ 4 คน รพ.เกาะคา

รหสัหตัถการ

5. พัฒนาการเรยีนรูอ้อนไลน์ ผ่านเว็บ 

thaimooc.org

5.1.จัดท าคู่มือการเข้าถึง Thaimooc  1 คร้ัง ทมีIT

เปน็ดิจิตัลไฟล์ ใหอ้ าเภอ

5.2จัดท ารายวิชาพื้นฐานทางด้านไอท ี 36 เร่ือง รพ.เกาะคา

ที่เจ้าหน้าที่ควรเรียนรู้ สสอ.เกาะคา

 รพ.สต.13แหง่

5.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 12 คร้ัง

5.4 จัดท าใบประกาศส าหรับผู้เรียนครบและ

จบหลักสูตร 



ประเด็น / งาน :   พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะที่เหมาะสม และส่งเสริม ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

            บคุลากรสุขภาพเปน็สินทรัพย์ทีจ่ะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จในการพฒันาเชิงระบบ แต่การทีจ่ะพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร

ได้นัน้ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะ เพือ่หาส่วนขาดรายบคุคล และรายวิชาชีพ รวมถึงน าเปาูหมายและนโยบายของจังหวัด / อ าเภอ และหนว่ยงานมาก าหนดใหเ้กิดทศิทางในการพฒันาทีช่ัดเจน ในป ี2563 

ทีผ่่านมาพบว่า คปสอ.เกาะคา มีการพฒันาบคุลากรทัง้รายบคุคล และตามกลุ่มวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมใหม้ีสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที ่ทัง้ในส่วนของการอบรมตามหนงัสือส่ังการ และ ส่วนขาดทีอ่งค์กรได้

วิเคราะหไ์ว้ ปญัหาในการพฒันาและอบรมภายในพบว่าร้อยละ 70  เปน็ประเด็นเกี่ยวข้องตามService Plan  ข้อมูลภาพรวมพบว่าสายวิชาชีพได้รับการอบรมทัง้ภายในและภายนอกร้อยละ  75 ส่วนสาย

            ปญัหาทีพ่บในปทีีผ่่านมา คือ บคุลากรไม่สามารถเข้ารับการประชุม /อบรมตามแผนทีก่ าหนดเนือ่งจากตรงกับการประชุมเพือ่รับนโยบายท าใหบ้คุลากรเปาูหมายพลาดจากแผนทีก่ าหนด เช่น BCPR,ACPR ,

RDU ,IC , การประชุมงานคุณภาพ  และธรรมะกับการด าเนนิชีวิต เปน็ต้น โดยเฉล่ียเดือนละ 3 คร้ัง ( องค์กรจัด 4 - 5 คร้ังต่อเดือน ) ท าใหก้ลุ่มเปาูหมายทีไ่ม่ได้รับการอบรมมีสูงถึงร้อยละ 65

            ผลการส ารวจความสุข ความพงึพอใจในโรงพยาบาลพบว่าบคุลากรขาดความสุขในการท างานเนือ่งจากภาระงานทัง้งานประจ าและงานรับมอบหมายมีมากเกินไป ความพงึพอใจ  ขวัญก าลังใจ ความผาสุก

ความผูกพนัทีบ่คุลากรในโรงพยาบาลเกาะคามีต่อองค์เพยีงร้อยละ 65  ( เปาูหมายร้อยละ85 ) ส าหรับในส่วน รพ.สต.มีสูงถึงร้อยละ 95 

            ในส่วนของการคงอยู่ในระบบของบคุลากร ป ี2563  อัตราการคงอยู่ในส่วนข้าราชการร้อยละ 98 ข้อมูลใน รพ.เกาะคา บคุลากรทีล่าออกมากทีสุ่ดคือกลุ่มสนบัสนนุบริการคิดเปน็ ร้อยละ 35  ได้แก่กลุ่ม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทีจ่้างรายวัน  ส าหรับ รพ.สต.พบปญัหาการเกษียณอายุราชการและการลาออกจากราชการเมื่อส้ินงบประมาณ 2563 รวมทัง้ส้ินจ านวน 7 คน

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 030301 21.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ คปสอ.เกาะคา

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ไม่ใช้งบ  ต.ค.2563 ศุภรัสมิ์

เชาวลิต

จ านวนชั่วโมงการท างานของ ไม่ใช้งบ  ต.ค.63 - ธ.ค.63 หวัหนา้กลุ่มงาน /

บคุลากรแต่ละวิชาชีพ หวัหนา้งาน

ผอก.รพ.สต.

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนนิการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



มีแผนอัตราก าลัง 3-5 ปี ไม่ใช้งบ  พ.ย.2563 ผอก. รพ./ สสอ.

และ ส.ค.64 หวัหนา้กลุ่มงาน /

ผอก.รพ.สต.

รายงานการประชุม ไม่ใช้งบ  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

แผนก าลังคนขึน้สู่ต าแหนง่ ไม่ใช้งบ  พ.ย.2563 ผอก. รพ./ สสอ.

แต่ละต าแหนง่ / แต่ละวิชาชีพ และ ส.ค.64 หวัหนา้กลุ่มงาน

ผลการประเมินสมรรถนะ ไม่ใช้งบ  พ.ย.63 ศุภรัสมิ์ / 

หลัก และสมรรถนะตาม มี.ค.-64 เชาวลิต

บทบาทหนา้ทีข่องบคุลากร

ทกุระดับมากกว่าร้อยละ 80

ผลการปฐมนเิเทศ 2,000.00                  UC  ต.ค.63 ศุภรัสมิ์ / 

 มิ.ย.64 เชาวลิต

รายงาน ผลการอบรม ผบต. 160,000.00               (อบรม/ค่าตอบแทน) ม.ค.- ก.ค.64 ศุภรัสมิ์ / 

เชาวลิต

รายงาน ผลการอบรม ผบก. 100,000.00               (อบรม/ค่าตอบแทน) ม.ค.- ก.ค.64 ศุภรัสมิ์ / 

เชาวลิต

รายงานผลการอบรม 20,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  มิ.ย.-ส.ค.64 ศุภรัสมิ์ /อรวรรณ

รายงาน ผลการอบรม 100,000.00               (อบรม/ค่าตอบแทน) พ.ย63.- ก.ย.64 ศุภรัสมิ์ / 

ผลการประชุม/อบรม (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

รายงานผลการอบรม 30,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 CHRO

รายงานผลการอบรม 6,000.00                  (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 CHRO

ผลการประชุม อบรม บรูณาการ ย4 UC มิย 64 ทมีพฒันา



คุณภาพ รพ.

รายงานการประชุม/อบรม บรูณาการ ย2 UC  พ.ค.64 ณัฐรุจา

วิรุณี

รายงานการประชุม/อบรม บรูณาการ ย4 UC  ธ.ค.63 ณัฐรุจา

บรูณาการ ย4  ธ.ค.63 สนอง

บรูณาการ ย4  ต.ค.63

รายงานผลการอบรม 25,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 เสวนย์ี  ปงิยอม

รายงานผลการอบรม 5,000.00                  (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 เสาวนย์ี ปงิยอม

รายงานผลการฝึกทกัษะ 21,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

รายงานผลการฝึกทกัษะ 6,000.00                  (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการอบรม 65,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  เม.ย.-ก.ค.2564 ศุภรัสมิ์

รายงานผลการฝึกทกัษะ 3,000.00                  (อบรม/ค่าตอบแทน)  ก.พ. 2564 ศุภรัสมิ์

บรูณาการ ย1   มี.ค..64 สุทธิลักษณ์

บรูณาการ ย1  ธ.ค.63 อุบลวรรณ

บรูณาการ ย1  ธ.ค.63 อุบลวรรณ

บรูณาการ ย1  ธ.ค.63 อุบลวรรณ

ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย1  ม.ค-ก.พ64 เพญ็ศรี



ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย1  มี.ค.64 อายุรแพทย์

เพญ็ศรี

ผลการซ้อมแผนฯ บรูณาการ ย1  มี.ค.64 เพญ็ศรี

Table Top+สถานการณ์

1 คร้ัง

ผลการอบรม 4 เดือน (อบรม/ค่าตอบแทน)  ธ.ค.63 - มิ.ย.64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย.4 (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย.4 (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย.4 (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม บรูณาการ ย.4 (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

รายงานการศึกษาดูงาน 48,300.00                UC 19-21 ต.ค.63 ศุภรัสมิ์

ผลการรายงานข้อมูล  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ประจ าวัน

ผลการใช้ e office  ต.ค.63-ก.ย64 เสาวนย์ี

ผลการประชุม/อบรม

ผลการประชุม/อบรม  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์



ผลการประชุม/อบรม  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

ผลการประชุม/อบรม 400,000.00               (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์

45,000.00                UC  ก.ย.64 ศุภรัสมิ์ / 

อาหารว่าง เชาวลิต

25บาท/คน

อาหารเย็น

100บาท/คน

(ค่าใช้สอย)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์ / 

เชาวลิต

38,000.00                (อบรม/ค่าตอบแทน)  ต.ค.63-ก.ย64 ศุภรัสมิ์ / 

เชาวลิต

ต.ค.-63 อนิรุจน์

 พ.ย.63 นิลุบล

จ านวนผู้ลงทะเบยีน ธ.ค.-63 นิลุบล

 ร้อยละ 90 

ธ.ค.-63

 ต.ค.63-ก.ย64 นิลุบล

ผู้เรียนครบและจบหลักสูตร ร้อยละ50  มี.ค.64 นิลุบล

ผู้เรียนครบและจบหลักสูตร ร้อยละ70  มิ.ย.64 นิลุบล

ผู้เรียนครบและจบหลักสูตร ร้อยละ 90  ส.ค.64 นิลุบล

รวมงบประมาณ UC 95,300.00                

รวมงบประมาณ หมวดอบรม/

ค่าตอบแทน 979,000.00             

รวมงบประมาณทัง้หมดโครงการนี้ 1074300.00



ยุทธศาสตร์ที่ 3   บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็น / งาน :   พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะที่เหมาะสม และส่งเสริม ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

ตัวช้ีวัด (KPI) :   1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานของบคุลากรทกุระดับมากกว่าร้อยละ 80

                    2.ความพงึพอใจในบรรยากาศการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    3.แรงจูงใจ ในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    4.ขวัญ ก าลังใจในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

                    5. ความผาสุกในการท างาน มากกว่าร้อยละ 85

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

            บคุลากรสุขภาพเปน็สินทรัพย์ทีจ่ะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จในการพฒันาเชิงระบบ แต่การทีจ่ะพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร

ได้นัน้ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะ เพือ่หาส่วนขาดรายบคุคล และรายวิชาชีพ รวมถึงน าเปา้หมายและนโยบายของจังหวัด / อ าเภอ และหนว่ยงานมาก าหนดใหเ้กิดทศิทางในการพฒันาทีช่ัดเจน ในป ี2563 

ทีผ่่านมาพบว่า คปสอ.เกาะคา มีการพฒันาบคุลากรทัง้รายบคุคล และตามกลุ่มวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมใหม้ีสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที ่ทัง้ในส่วนของการอบรมตามหนงัสือส่ังการ และ ส่วนขาดทีอ่งค์กรได้

วิเคราะหไ์ว้ ปญัหาในการพฒันาและอบรมภายในพบว่าร้อยละ 70  เปน็ประเด็นเกี่ยวข้องตามService Plan  ข้อมูลภาพรวมพบว่าสายวิชาชีพได้รับการอบรมทัง้ภายในและภายนอกร้อยละ  75 ส่วนสาย

สนบัสนนุเพยีงร้อยละ 30  ( จากเปา้หมายมากกว่าร้อยละ 80 )  

            ปญัหาทีพ่บในปทีีผ่่านมา คือ บคุลากรไม่สามารถเข้ารับการประชุม /อบรมตามแผนทีก่ าหนดเนือ่งจากตรงกับการประชุมเพือ่รับนโยบายท าใหบ้คุลากรเปา้หมายพลาดจากแผนทีก่ าหนด เช่น BCPR,ACPR ,

RDU ,IC , การประชุมงานคุณภาพ  และธรรมะกับการด าเนนิชีวิต เปน็ต้น โดยเฉล่ียเดือนละ 3 คร้ัง ( องค์กรจัด 4 - 5 คร้ังต่อเดือน ) ท าใหก้ลุ่มเปา้หมายทีไ่ม่ได้รับการอบรมมีสูงถึงร้อยละ 65

            ผลการส ารวจความสุข ความพงึพอใจในโรงพยาบาลพบว่าบคุลากรขาดความสุขในการท างานเนือ่งจากภาระงานทัง้งานประจ าและงานรับมอบหมายมีมากเกินไป ความพงึพอใจ  ขวัญก าลังใจ ความผาสุก

ความผูกพนัทีบ่คุลากรในโรงพยาบาลเกาะคามีต่อองค์เพยีงร้อยละ 65  ( เปา้หมายร้อยละ85 ) ส าหรับในส่วน รพ.สต.มีสูงถึงร้อยละ 95 

            ในส่วนของการคงอยู่ในระบบของบคุลากร ป ี2563  อัตราการคงอยู่ในส่วนข้าราชการร้อยละ 98 ข้อมูลใน รพ.เกาะคา บคุลากรทีล่าออกมากทีสุ่ดคือกลุ่มสนบัสนนุบริการคิดเปน็ ร้อยละ 35  ได้แก่กลุ่ม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทีจ่้างรายวัน  ส าหรับ รพ.สต.พบปญัหาการเกษียณอายุราชการและการลาออกจากราชการเมื่อส้ินงบประมาณ 2563 รวมทัง้ส้ินจ านวน 7 คน

รหัสโครงการ 030302 โครงการที่ 22.โครงการเสริมสร้างความสุขในองค์กรของบุคลากร คปสอ.เกาะคา  ปี2564

1 ส่งเสริมกิจกรรม Happy Body : สุขภาพดี

1.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี

     * ตรวจเลือด,ตรวจปสัสาวะ 

     * ตรวจอุจจาระ ,เอกซเรย์ปอด 

     * ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

     * ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

1.2 กิจกรรมรักษ์สุขภาพ รพ.เกาะคา 44 งาน ทกุหนว่ยงาน

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พืน้ทีด่ าเนนิการ



     * กิจกรรมประกวดการแข่งขัน รพสต. 13 แหง่

ลดน้ าหนกัระหว่างหนว่ยงานและรพสต.

2. กิจกรรม Happy Soul : จิตใจสงบ

2.1กิจกรรมพาท าบญุ ตักบาตร

 -ตักบาตร ( เช้า ) เดือนละ 1 คร้ัง 10 คร้ัง รพ.เกาะคา

ทกุเช้าวันศุกร์ทีส่องของเดือน

2.2 กิจกรรมถวายเทยีนพรรษา 1 คร้ัง รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

3.กิจกรรม Happy Heart : น้ าใจงาม

3.1 ประชุมชี้แจงบคุลากรทางการพยาบาลและ 200 คน กลุ่มงานการพยาบาล

พฤติกรรมบริการของหนว่ยงานบริการต่างๆ รุ่นละ 50 คน

ทกุวันศุกร์บา่ยของเดือนตุลาคม 2563

3.2 กิจกรรม Supervisor ในกลุ่มงานการพยาบาล ทกุวัน กลุ่มงานการพยาบาล

3.3 กิจกรรม WWS ทกุวันราชการ กรรมการบริหาร และ

หน.งาน

4.กิจกรรม Happy Social : สังคมดี

4.1 ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรม 5 ส. ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

4.2 กิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์ทัง้ใน 200 คน รพ.เกาะคา

หนว่ยงาน และในพืน้ทีต่ามสถานการณ์ เช่น สสอ.เกาะคา

หนว่ยแพทย์เคล่ือนที ่ท าความสะอาดหนว่ยงาน รพ.สต.13แหง่

4.3  กิจกรรม 5ส & Big Cleaning 400 คน รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.13แหง่

5. กิจกรรม Happy Relax : ผ่อนคลาย



5.1 อบรมเชิงปฏิบติัการกิจกรรมสร้างเสริม เจ้าหนา้ทีเ่กาะคา รพ.เกาะคา

สุขภาพการออกก าลังกาย  อ าเภอเกาะคาออกก าลังกาย สาธารณสุขอ าเภอ สสอ.เกาะคา

เพือ่สุขภาพ 400 คน รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

5.2 ออกก าลังกายทกุวันพฤหสับดี

5.3 จัดมุมพกัผ่อน และหอ้งพกั ส าหรับบคุลากร ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

ในช่วงพกักลางวันและพกัเวร สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

5.4 กิจกรรมปลูกต้นไม่ในวันเข้าพรรษา ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

6.กิจกรรม Happy Family : ครอบครัวดี

6.1 กิจกรรมหวัหนา้พาท าคุณภาพ ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

7.กิจกรรม Happy Brain :ใฝ่รู้ ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

7.1 กิจกรรม individual self learning สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

7.2 อบรมพฒันาตามสมรรถนะของแต่ละวิชาชีพ

8.กิจกรรม Happy Money : การเงินดี ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

8.1 สนบัสนนุการเบกิจ่ายค่าตอบแทนของบคุลากร สสอ.เกาะคา

ตามวัน เวลา และแผนทีก่ าหนด รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

9.กิจกรรม Happy Work Place

9.1 กิจกรรม Green & Clean ร่วมกับ 5 ส. ทกุหนว่ยงาน รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา

รพ.สต.เกาะคา13 แหง่

10.วิเคราหผ์ลการประเมิน Happinometer 1คร้ัง รพ.เกาะคา

สสอ.เกาะคา



รพ.สต.เกาะคา13 แหง่



ประเด็น / งาน :   พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะที่เหมาะสม และส่งเสริม ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

            บคุลากรสุขภาพเปน็สินทรัพย์ทีจ่ะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จในการพฒันาเชิงระบบ แต่การทีจ่ะพฒันาบคุลากรใหม้ีสมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร

ได้นัน้ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะ เพือ่หาส่วนขาดรายบคุคล และรายวิชาชีพ รวมถึงน าเปา้หมายและนโยบายของจังหวัด / อ าเภอ และหนว่ยงานมาก าหนดใหเ้กิดทศิทางในการพฒันาทีช่ัดเจน ในป ี2563 

ทีผ่่านมาพบว่า คปสอ.เกาะคา มีการพฒันาบคุลากรทัง้รายบคุคล และตามกลุ่มวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมใหม้ีสมรรถนะตามบทบาทหนา้ที ่ทัง้ในส่วนของการอบรมตามหนงัสือส่ังการ และ ส่วนขาดทีอ่งค์กรได้

วิเคราะหไ์ว้ ปญัหาในการพฒันาและอบรมภายในพบว่าร้อยละ 70  เปน็ประเด็นเกี่ยวข้องตามService Plan  ข้อมูลภาพรวมพบว่าสายวิชาชีพได้รับการอบรมทัง้ภายในและภายนอกร้อยละ  75 ส่วนสาย

            ปญัหาทีพ่บในปทีีผ่่านมา คือ บคุลากรไม่สามารถเข้ารับการประชุม /อบรมตามแผนทีก่ าหนดเนือ่งจากตรงกับการประชุมเพือ่รับนโยบายท าใหบ้คุลากรเปา้หมายพลาดจากแผนทีก่ าหนด เช่น BCPR,ACPR ,

RDU ,IC , การประชุมงานคุณภาพ  และธรรมะกับการด าเนนิชีวิต เปน็ต้น โดยเฉล่ียเดือนละ 3 คร้ัง ( องค์กรจัด 4 - 5 คร้ังต่อเดือน ) ท าใหก้ลุ่มเปา้หมายทีไ่ม่ได้รับการอบรมมีสูงถึงร้อยละ 65

            ผลการส ารวจความสุข ความพงึพอใจในโรงพยาบาลพบว่าบคุลากรขาดความสุขในการท างานเนือ่งจากภาระงานทัง้งานประจ าและงานรับมอบหมายมีมากเกินไป ความพงึพอใจ  ขวัญก าลังใจ ความผาสุก

ความผูกพนัทีบ่คุลากรในโรงพยาบาลเกาะคามีต่อองค์เพยีงร้อยละ 65  ( เปา้หมายร้อยละ85 ) ส าหรับในส่วน รพ.สต.มีสูงถึงร้อยละ 95 

            ในส่วนของการคงอยู่ในระบบของบคุลากร ป ี2563  อัตราการคงอยู่ในส่วนข้าราชการร้อยละ 98 ข้อมูลใน รพ.เกาะคา บคุลากรทีล่าออกมากทีสุ่ดคือกลุ่มสนบัสนนุบริการคิดเปน็ ร้อยละ 35  ได้แก่กลุ่ม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทีจ่้างรายวัน  ส าหรับ รพ.สต.พบปญัหาการเกษียณอายุราชการและการลาออกจากราชการเมื่อส้ินงบประมาณ 2563 รวมทัง้ส้ินจ านวน 7 คน

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ 030302 โครงการที่ 22.โครงการเสริมสร้างความสุขในองค์กรของบุคลากร คปสอ.เกาะคา  ปี2564

*เจ้าหนา้ทีต่รวจสุขภาพ มค - ม.ีค64

ร้อยละ 100

ผลตรวจสุขภาพปกติ

ร้อยละ 60

*กลุ่มเปา้หมาย 8,500                   UC มค - มีค 64 ดรุณี

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คปสอ.เกาะคา  จังหวัดล าปาง

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

ระยะเวลา

ด าเนนิการ(ระบใุห้

ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



มีผลการตรวจเลือด ท1ี 3000 อรุณี

ผิดปกติลดลง ที2่ 2000 ทมีสุขภาพ

ร้อยละ 10 ที3่ 1500

*ดัชนมีวลกายลดลง ชมเชย2

*ออกก าลังกาย 1000*2

3-5 วัน /สัปดาห์

ผู้ร่วมกิจกรรมคร้ังละ 50 คน ไม่ใช้งบ  พ.ย.63-ส.ค.64 สลิล

ผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ80 ไม่ใช้งบ  ก.ค.64 สลิล

รายงานการประชุม ไม่ใช้งบ  ต.ค.63 ศุภรัสมิ์

จ านวนบคุลากรทีไ่ด้รับค าชม ไม่ใช้งบ  ต.ค63-ก.ย.64 หน.งาน

ต่อเดือน การพยาบาล

จ านวนความเส่ียงทีไ่ด้รับ ไม่ใช้งบ  ต.ค63-ก.ย.64 หน.กลุ่มงาน/

การแก้ไข หน.งาน

ผลการประเมินคะแนน 5 ส. ไม่ใช้งบ  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

มากกว่าร้อยละ 90 หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

ศุภรัสมิ/์

เชาวลิต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 45,000.00 UC  เม.ย.64 ศุภรัสมิ/์

ร้อยละ 80 เชาวลิต



เจ้าหนา้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 45,000.00 UC 20 ธค. 63 ดรุณี

 ร้อยละ 80 อาหารว่าง โอฬาร

25บาท/คน เรืองอุไร

อาหารเย็น ทมีสุขภาพ

100บาท/คน

เจ้าหนา้ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 50

ผลการประเมินความพงึพอใจ ไม่ใช้งบ  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

ของบคุลากรมากกว่าร้อยละ 85 หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

ไม่ใช้งบ  ก.ค.64 ผอก. รพ./ สสอ.

หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

บรูณาการกับงาน HA  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

บรูณาการกับงาน IT  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

ในงานประจ า หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

บรูณาการกับงานHRD  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

Worker skill หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

บคุลากรได้รับค่าตอบแทน  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

ตามสิทธ์ิตรงเวลามากกว่าร้อยละ90 หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

บรูณาการร่วมกับงานอนามัย  ต.ค63-ก.ย.64 ผอก. รพ./ สสอ.

ส่ิงแวดล้อม และสุขาภิบาล ใน ย.4 หวัหนา้กลุ่มงาน

ผอก.รพ.สต.

 ก.ค.64 ศุภรัสมิ/์

เชาวลิต



รวมงบประมาณ UC 98,500.00              


