


ประเด็น / งาน : บคุลากร

ตัวชี้วัด 

     1. มีบคุลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer)  ร้อยละ 70 

     2. หวัหน้างานของหน่วยงานในสังกัด สสจ.ล าปาง ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)  ร้อยละ 100

     3. บคุลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพฒันา  ร้อยละ 100 

สถานการณ ์/ ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1. ป ี2564 บคุลากร จ านวน 167 คน   ดังนี้

           รพ. สบปราบ จ านวน 135 คน เปน็ข้าราชการ 65 คน ร้อยละ 48.15  ลูกจ้างประจ า 5 คน  ร้อยละ 3.70  พนักงานราชการ 5 คน ร้อยละ 3.70  

    ลูกจ้างชั่วคราว 4  คน ร้อยละ  2.96  พกส. 33 คน ร้อยละ 24.44  ลูกจ้างชั่วคราวรายวนั  15 คน ร้อยละ  11.11  จ้างเหมา 8 คน  ร้อยละ 5.93

           สสอ.สบปราบ จ านวน  32 คน เปน็ข้าราชการ 15 คน ร้อยละ  46.88  พกส. 16  คน  ร้อยละ 50.00  จ้างเหมาบริการ 1 คน  ร้อยละ 3.12

2. ผลงานทางวชิาการด้านงานวจิัยจากงานประจ า  ( R2R ) จ านวน 4 เร่ือง 

จ านวน แหล่งงบ

13 รหสัโครงการ  110301

โครงการบรหิารทรพัยากรบคุคล คปสอ .สบปราบ ป ี2565

1. การวางแผนทรพัยากรบคุคล (Human Resource Planning :HRP)

 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาบคุลากร  คปสอ.สบปราบ 1 ทมี คปสอ..สบปราบ ธค.64 พณิญาดา

 1.2 ประชุมคณะกรรมการพฒันาบคุลากร  คปสอ .สบปราบ 4 คร้ัง / ป ี คปสอ..สบปราบ มค. ,มีค.65 พณิญาดา

    1.3 การวางแผนบคุลากร พค., สค. 65 HRD

1.3.1 การวางแผนอัตราก าลังระยะ 1 ป ี ดังนี้ รพ. /  สสอ. / รพ.สต. คปสอ..สบปราบ ตค.64-กย.65

         - การวเิคราะหง์าน ( Job Analysis )

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ.สบปราบ  จังหวัดล าปาง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารบคุคล ( People Excellence)

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
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ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

         - การท าลักษณะงานที่รับผิดชอบ  ( Job Description )

         - การหมุนเวยีนงาน ( Job Rotation )

1.3.2 การวางแผนพฒันาบคุลากร รพ. /  สสอ. / รพ.สต. คปสอ..สบปราบ ตค.64-กย.65

        - ลาศึกษาต่อ ของ แพทย์  ทนัตแพทย์ 

        - อบรมหลักสูตรระยะส้ัน

        - การหมุนเวยีนงาน ( Job Rotation )

 1.4  วเิคราะหแ์ละวางแผนอัตราก าลังบคุลากรทดแทน 2 คร้ัง / ปี คปสอ..สบปราบ มค., กค.65 HRD

ในส่วนของการเกษยีณอายุราชการ 

  ป ี2565    จพ.สาธารณสุขอาวโุส 1 คน รพสต.บน้จัว

                พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 (ลูกจ้างประจ า ) 1 คน รพ.สบปราบ

                พนักงานบริการ  (พกส.) 1 คน รพ.สบปราบ

  ป ี2566    พยาบาลวชิาชีพ ( หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล ) 1 คน รพ.สบปราบ

                พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (พกส.) 1 คน รพ.สบปราบ

2. การบรหิารจัดการอัตราก าลัง (Human Resource Management:HRM)

    2.1  การจัดอัตราก าลังบคุลากรและสรุปรายงานอัตราก าลังบคุลากร 4 คร้ัง/ป ี คปสอ..สบปราบ ตค.64-กย.65 HRD

 2.2  การหมุนเวยีนปฏบิติังาน จนท.กรณีอัตราก าลังไม่เพยีงพอ รพ. / รพ.สต. คปสอ..สบปราบ ตค.64-กย.65

 2.3. การประเมินผลปฏบิติัราชการ  ดังนี้ รพ. /  สสอ. / รพ.สต. คปสอ..สบปราบ

           กลุ่มข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  2 คร้ัง / ปี คปสอ..สบปราบ มีค.,กย. 65

           พนักงานราชการ    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจ้างชั่วคราว  1 คร้ัง / ปี คปสอ..สบปราบ สค.- กย. 65

3. การพัฒนาบคุลากร (Human Resource Development : HRD)

     การวางแผนพฒันาสมรรนะบคุลากร กลุ่มวชิาชีพ และกลุ่มสนับสนุนบริการ จนท.รพ/สสอ/รพสต. คปสอ..สบปราบ ตค.64-กย.65 HRD

ดังนี้ 167 คน 

  3.1 หลักสูตรการบรหิาร : หวัหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ.สต

     - หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 2 คน รพ.สบปราบ 60,000 UC เมย.-กย.65
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จ านวน แหล่งงบ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

     - หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 1 คน รพ.สบปราบ 30,000 UC เมย.-กย.65

1 คน รพ.สต. 30,000 UC เมย.-กย.65

    - หลักสูตรรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 คน รพ.สบปราบ 20,000 UC เมย.-กย.65

 - หลักสูตรพฒันาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล 2 คน รพ.สบปราบ 25,000 UC มิย.-กย.65

  3.2 พัฒนาตาม service plan 

 -  อบรมการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ Pre-hospital nurse 2 คน รพ.สบปราบ 10,000 UC มค.-กย.65

 - อบรมหลักสูตร ACLS รพ.ล าปาง 2 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC มค.-กย.65

 - อบรมหลักสูตรการคัดแยก Triage รพ.ล าปาง 3 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC มค.-กย.65

 -  อบรม case manager DM ,HT ( 1 เดือน ) 1 คน รพ.สบปราบ 30,000 UC มค.-กย.65

 -  อบรม case manager  ผู้สูงอายุ  ( 10 วนั ) 1 คน รพ.สบปราบ 10,000 UC มค.-กย.65

 - อบรมพยาบาลเวชปฏบิติัทั่วไป (4 เดือน) 1 คน NPCU ปงกา 50,000 UC มค.-กย.65

 - อบรมเวชปฏบิติัการล้างไตทางช่องทอ้ง  ( ตามแผนของจังหวดั ) 1 คน รพ.สบปราบ 20,000 UC มค.-กย.65

 - การบ าบดัแบบจิตสังคมบ าบดั (Martrix Program)  5 วนั  1 คน รพ.สบปราบ 10,000 UC มค.-กย.65

  -การพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด  (4 เดือน )  1 คน รพ.สบปราบ 50,000 UC มค.-กย.65

  3.3 พัฒนาตามเกณฑ์ทางวิชาชีพ 

3.3.1 แพทย์

ประชุมวชิาการแพทยสภา 3 คน รพ.สบปราบ 20,000 UC ธค.64 -กย.65

3.3.2 ทนัตแพทย์

ประชุมวชิาการทางทนัตกรรม 3 คน รพ.สบปราบ 10,000 UC  มค.-กย.64

3.3.3 เภสัชกร

ประชุมวชิาการเภสัชกรรม 2 คน รพ.สบปราบ 6,000 UC ธค.64 -กย.65

3.3.4 พยาบาล

     - ประชุมฟื้นฟพูยาบาลเวชปฏบิติัทั่วไป ( 5 วนั ) 2 คน รพ.สบปราบ 20,000 UC มค.-กย.65

1 คน NPCU ปงกา
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ด าเนินการ

       - ฝึกทกัษะประสบการณ์ทางสูติกรรม โรงพยาบาลเกาะคา 6 คน รพ.สบปราบ 5,000                        UC มค.-กย.65

ฟื้นฟทูกัษะการท าคลอด 1 คร้ัง/ป ี( 5 วนั )

     - ประชุมการดูแลผู้ปว่ยวณัโรค  1 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC มค.-กย.65

3.3.5 นักวิชาการสาธารณสุข

ประชุมพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระบาดวทิยา 1 คน รพ.สบปราบ 10,000 UC มค.-กย.65

ประชุมพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านส่ิงแวดล้อม 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC มค.-กย.65

  ประชุมวชิาการสภาการสาธารณสุข 7 คน รพ.สบปราบ 21,000 UC มค.-กย.65

      ประชุมยุทธศาสตร์การวดัความส าเร็จขององค์กร 1 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC มค.-กย.65

3.3.6 นักกายภาพบ าบดั

ประชุมวชิาการกายภาพบ าบดั 1 คน รพ.สบปราบ 6,000 UC กพ.-กย.65

3.3.7 นักรงัสีการแพทย์

ประชุมวชิาการรังสีการแพทย์ 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

3.3.8 นักเทคนิคการแพทย์ , จพ.วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ประชุมวชิาการเทคนิคการแพทย์ 2 คน รพ.สบปราบ 6,000 UC กพ.-กย.65

3.3.9 นักวิชาการสาธารณสุข(ทนัตฯ), จพ.ทนัตสาธารณสุข

ประชุมวชิาการทางทนัตกรรม 2 คน รพ.สบปราบ 6,000 UC กพ.-กย.65

3.3.10  แพทย์แผนไทย

ประชุมวชิาการงานแพทย์แผนไทย 2 คน รพ.สบปราบ 6,000 UC กพ.-กย.65

3.3.11 นักวิชาการพัสดุ, จพ.พัสดุ , หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

การเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพส าหรับผู้ปฏบิติังานพสัดุ 1 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC กพ.-กย.65

3.3.12 จพ.การเงนิและบญัชี

การอบรมเชิงปฏบิติัการ วนิัยการเงิน การคลัง กับ 1 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC กพ.-กย.65

การบริหารงานการเงินในส่วนราชการ
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ด าเนินการ

3.3.13 จพ.ธุรการ

การอบรมเชิงปฏบิติัการ งานสารบรรณอย่างมือชีพ 1 คน รพ.สบปราบ 5,000 UC กพ.-กย.65

3.3.14  โภชนาการ

การอบรมเชิงปฏบิติัการ ด้านโภชนการบ าบดั 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

3.3.15  จพ.เวชสถิติ

ประชุมวชิาการด้านเวชสารสารสนเทศ (  ICD ) 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

3.3.16  จพ.เครือ่งคอมพิวเตอร์

ประชุมวชิาการด้านเวชสารสารสนเทศ 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

3.3.17 พนักงานขับรถ

    อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล (สพฉ.)   1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

     อบรมหลักสูตร EMT รพ.ล าปาง 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

    .อบรมหลักสูตร EMR สสจ.ล าปาง 1 คน รพ.สบปราบ 3,000 UC กพ.-กย.65

3.3.18 การศึกษาต่อ

         1) ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 1 คน รพ.สบปราบ มิ.ย.65-พ.ค.66

 สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ วชิาเอกทนัตกรรมประดิษฐ์และรากฟนัเทยีม ดิจิทลั

 (มหาวทิยาลัยเชียงใหม/่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ )

        2) วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 1 คน รพ.สบปราบ มิ.ย.65-พ.ค.67

วชิาเอกทนัตกรรมประดิษฐ์ (มหาวทิยาลัยเชียงใหม/่มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ )

3.4 พัฒนาทกัษะทางวิชาการและงานวิจัย( R2R)

  3.4.1 ประชุมเชิงปฏบิตัิการพัฒนาทกัษะงานวิจัย( R2R) จนท. คปสอ. คปสอ.สบปราบ ค่าวทิยากร 600* 7 ชม.1คน HRD

 50 คน 4,200 ไพศาล

ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 ยุทธนา

ค่าอาหารกลางวนั

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
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ด าเนินการ

50 คน x 100 บาท x1วัน

5,000                        

10,200                     UC กพ. 65

3.4.2 มหกรรมงานคุณภาพและวิชาการ คปสอ.สบปราบ จนท. รพ 135 คน คปสอ.สบปราบ ค่าอาหารกลางวนั HRD

     1.) น าเสนอผลงานพฒันาคุณภาพ สสอ. 32 คน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไพศาล

     -ระดับลูกจ้าง รวม 167คน 130 คน x 100 บาท x1วนั มุฑิตา

     -ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั 13,000 ยุทธนา

     -ระดับหน่วยงาน ค่าวิทยากร 600* 7 ชม.*2คน

     2.) น าเสนอผลงานทางวชิาการและงานวจิัย( R2R) 8,400 

ค่าพาหนะวทิยากร

1,000 

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

3,000 

รางวลัน าเสนองานวจิัย

CQI และ นวตกรรม

20,000 

45,400 UC มิย. 65

3.4.3 การน าเสนอวิชาการระดับเขต/ประเทศ รพ.สบปราบ คปสอ.สบปราบ ค่าลงทะเบยีน HRD

สสอ.สบปราบ ค่าที่พกั ค่าเบี้ยเล้ียง ไพศาล

รพสต. 4 แหง่ ค่าพาหนะ ยุทธนา

ค่าวสัดุอุปกรณ์

20,000 UC มิย. - สค. 65
595,600.00               รวมงบประมาณ UC
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จ านวน แหล่งงบ
ผู้รบัผิดชอบล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

595,600                     
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แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรส์าธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ.สบปราบ  จังหวัดล าปาง
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