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แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใตประเด็นยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดลําปาง ปงบประมาณ 2562
คปสอ หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) : 1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
2. รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน Happinometer ไปใช
สถานการณ / ขอมูลพื้นฐาน :
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 รหัสโครงการ 120301
โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.
หางฉัตร

กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.ทบทวนคณะกรรมการ CHO ระดับ
จนท.ใน คปสอ. คปสอ.หางฉัตร แผนอัตรากําลัง 5 ป
อําเภอ
หางฉัตรทั้งหมด
(2562-2566) ตามกรอบ
2. เขารวมประชุมกับจังหวัดในการจัดทํา
อัตรากําลังที่กําหนด
แผนอัตรากําลัง ตามกรอบที่กําหนดทั้ง
FTE , Service base , Population
base
3. ประชุมวิเคราะหขอมูลบุคลากร พรอม
ทั้งจัดทําแผนอัตรากําลังสง จังหวัด

มค. 62

ประจักษ
อนุพงษ

1. ประกาศโยบายให บุคลการกรเขารวม
ลงทะเบียน ในเวปไซด

ม.ค. 62

ประจักษ
อนุพงษ

จนท.ใน คปสอ. คปสอ.หางฉัตร เกิดการเรียนรูในองคกร
หางฉัตรทั้งหมด
โดยใช E-leaning

http://http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp

เพื่อเขารวมอบรบระบบ E-learning
online ของ กพ. ตามที่จังหวัดกําหนด
2. หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน สอนการ
ใช ระบบ หนางาน
HR

2

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน

3. รายงานการใชระบบ ผลการอบรม
ทุกเดือน
4. พัฒนา Digital Compitency เรื่อง
การใชระบบขอมูลผูรับบริการผาน mali
/การใชงานระบบonline ขอมูลบริการ
/ทบทวนการสง 43 แฟมทุกเดือน
5. พัฒนาบุคลากรตาม Functional
แยกตามกลุมยุทธศาสตร

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

รพ.
รพ.สต.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มค. 62

อนุพงษ

ตามแผน

HRD

ยุทธศาสตรที่ 1
กลุมวัยเด็กสตรี

คปสอ.หางฉัตร
กสต

1.Couple counseling โภชนาการและพัฒนาการเด็ก
กลุม อสม. มอค.
กลุมวัยเรียน จัดอบรม
1.แกนนํานักจัดการน้ําหนัก(Smart Kids Coacher)

ของยุทธฯ นั้นๆ

20 คน

คปสอ.หางฉัตร

1 คน

รพ.หางฉัตร

กลุมวัยสูงอายุ

1. เวชศาสตรผูสูงอายุ
งาน คบส.

- การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ดําเนินงานคบส. อ.หางฉัตร

14 คน

Green&Clena Hospital
ซอมแผนอัคคีภัยในหนวยงาน + จป.

ยุทธศาสตรที่ 2 1.การอบรมฟนฟูการชวยฟนคืนชีพมารดา/ทารก

150 คน
60 คน

2. พัฒนาทักษะพยาบาลหองคลอดหองฉุกเฉิน

ดําเนินงานเรื่องหองคลอด รพ.ลําปาง
3. ประชุมวิชาการดานยา ในเรื่องการใชยา

80 คน
HR

3

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน

ผลผลิต/ผลลัพธ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มค. 62 กค. 62

HRD

อยางสมเหตุสมผล
4. อบรม pre-hospital nurse
5. paramedic nurse
6. พยาบาลผูชวยชันสูตรพลิกศพ
7. อบรมหลักสูตรา Mini MERT

ยุทศาสตรที่ 4 1. อบรม R2R
2. มหกรรม R2R

ดานบริหาร 1.กําหนดบุคลากรเขารวมอบรม ผบต.

2 คน
2 คน
2 คน
1 คณะ
40 คน
40 คน
3 คน

คปสอ.หางฉัตร

90,000 UC

ทุกวิชาชีพ

คปสอ.หางฉัตร

ธค. 61

HRD

คปสอ.หางฉัตร

พ.ย.-61

HRD

150,000 UC

กพ.62

HRD

22,600 UC

มค.62

HRD

ผบก. โดยระบบ online training หรือ
เขาระบบตาม วนส. กําหนด

กิจกรรมสงเสริม Happy MOPH
1. จัดทํา Career path Model ชี้แจงให
บุคลากรทุกสายงานทราบ
2 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสราง

1 คณะ

ความสุขในองคกร ระดับอําเภอ
- ดําเนินการตามกระบวนการนักสรางสุขใน
องคกร (CEEO)
E-enter / E-engagement /E-exit
เนนเรื่อง Engagement เปนหลักโดยดําเนิน
กิจกรรมดังนี้
- กิจกรรม จิตสงบ พบธรรม งานสําเร็จ

150 คน

วัดบรรพตสถิต

คาอาหาร+อาหารวาง
200 คน *100 บาท

- จัดกิจกรรมกีฬาสีประจําป คปสอ.

226 คน

คปสอ.หางฉัตร คาอาหาร+อาหารวาง
100 บาท./คน

HR
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

เปาหมายและ
พื้นที่ดําเนินการ
จํานวน

ผลผลิต/ผลลัพธ

คาวัสดุ
คปสอ.หางฉัตร คาตรวจสุขภาพ
แยกตามกลุมอายุ

งบประมาณ
แหลง
จํานวน
งบ
8,000 UC
200,000 UC

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

มค.62

HRD

- ตรวจสุขภาพประจําป

226 คน

5. สนับสนุเรื่อง happy welfare ,
happy money
- การประกันรถยนตสวนบุคคลกับ
บริษัทชับทสามมัคคีประกันภัย โดย HR
ประสานเก็บขอมูล รถยนตสวนบุคคล
ของบุคลากรแลวประสาน กับ บ. เพื่อ
ดําเนินการตอประกันฯ ประจําป
- ดานการสื่อสาร ประสาน AIS เสนอ
แพคเกจ สําหรับ บุคลากรในการใชอิน
เตอรเน็ต และการสื่อสารในราคาตามที่
กระทรวงกําหนด
- อํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร
และการติดตอ กับ ธ. ที่ทํา MOU กับ
กระทรวงฯ ทั้งดาน Redeeming / home
หรือ happy home
6. รายงานผลใหจังหวัดทราบตามไตรมาส

ทุกคน

พ.ย.-61

HRD

4 ครั้ง

ธค. มีค. มิย.

HRD

สค.

HR

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตประเด็นยุทธศาสตร คปสอ..หางแตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ลําดับ รหัสโครงการ
1

ชื่อโครงการ

120301 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.หางฉัตร
รวม ย.3 ทั้งหมด …1.. โครงการ เปนเงิน

UC
470,600
470,600

งบประมาณ
สปสช. สสจ.
PPA

0

0

รวม
งบ อื่นๆ งบประมาณ

0

470,600
0
0 470,600

3. Pepole Excellence

