


ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

1 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
1.1 ทบทวนแนวทางด้านแผนพัฒนา 1.เพือ่บริหารจดัการบุคลากร 1.คกก. HRD/HRM 1.ร้อยละบุคลากรทีไ่ด้รับการ ต.ค 64 -  - ค่าอาหารว่าง/ 6,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
บุคลากร และจดัประชุมท าแผน ใหม้คีวามเพียงพอ เหมาะสม และ 2.หน.กลุ่มงาน/หน.งาน การพัฒนาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 30 ม.ีค 64 เคร่ืองด่ืม 60 คน  กรรมการ HRD/HRM
พัฒนาและความต้องการบุคลากร มปีระสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 3.ผู้เกีย่วขอ้ง มากกว่าร้อยละ 85  x 25 บาท X 4 คร้ัง
   1) ทบทวนค าส่ัง HRD/HRM 2.เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรมสุีขภาพ 2.ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ี
   2) ประชุม HRD/HRM ดีและมคีวามสุขในการปฏบิัติงาน บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ทุก 3 เดือน
   3) ประชุมท าแผนพัฒนาบุคลากร 3.เพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ≥ร้อยละ 60 พ.ย.-64
รวมกบับุคลากรทุกหน่วยงาน ทีเหมาะสม ในการปฏบิัติงาน
(ภายนอก/ภายในหน่วยงาน)
   4) ประชุมท าแผนความต้องการ
บุคลากร  
1.2 การส่งบุคลากรร่วมอบรมตาม 1.บุคลากรสายวิชาชีพ 266 คน ตค .64-กย.64  -ค่าใช้จา่ยในการอบรม  ค่าใช้จา่ยตามที่ P

แผนพัฒนา 2.บุคลากรสหวิชาชีพ   10 คน เฉล่ีย 5000/คน/ปี/ ส่งอบรมตามแผน
1.3 การสรรหาบุคลากรตามแผน 3.บุคลากรสนับสนุนสุขภาพ26คน 329 คนx5000 บาท
ความต้องการของหน่วยงาน 4.บุคลากร back office 27 คน  รวม 1,645,000 บาท  

 - ประสานแผน สสจ. 5.บุคลากรผู้ท าหน้าทีบ่ริหารงาน
 - ประกาศรับสมคัรตาม รวม 329 คน

 ระเบียบงาน กจ.  ม.ีค./ส.ค.  
1.4 สรุปและประเมนิผล

รวม 0

                                                                                                          หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ

โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

งบประมาณ แหลง่งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
 1.1 จดัท าขอ้มลูบุคลากรใหม่  1.เพือใหบุ้คลากร ได้รับรู้ เขา้ใจ  -บุคลากรทีบ่รรจุ 1.อตัราการลาออกของบุคลากร ตค .64-กย.64  - ค่าอาหาร อาหารว่าง 15,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

1.2 ทบทวนแนวทางปฐมนิเทศ นโยบาย เป้าหมาย กฏระเบียบ ใหมแ่ละยา้ยมาใหม่ น้อยกว่าร้อยละ 3 150 คน x 100 บาท x กรรมการ HRD/HRM
1.3 จดัท าคู่มอืปฐมนิเทศ สวัสดิการ โอกาสความกา้วหน้า ทุกคน 2.อตัราการคงอยูข่องบุคลากร 1 วัน
1.4 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และระบบการบริหารงานของ สาธารณสุข มากกว่าร้อยละ 85 .- ค่าจดัท าเอกสาร  3,000 P

     1) รายบุคคล รพ.ภเูขยีวเฉลิมพระเกยีรติ 150 คน x 20 บาท 
     2) รายกลุ่ม (พบ ผอ./ทีมน า) 2.เพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใจและตระ
1.3 ประเมนิผลการทดลอง หนักถงึบทบาทของตนเอง มกีาร
ปฏบิัติงาน ส่ือสารทีดี่ และการแสดงออกถงึ

ทัศนคติทีดี่
3.เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรัก 
ความสามคัคี มจีติส านักสาธารณะ
ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็น
องค์กรทีม่ชีีวิต มคีวามรัก มกีาร
เรียนรู้ มกีารส่ือสารเชื่อมโยงทีดี่
4.เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามพร้อม 
มพีลังในการท างานอยา่งมคีวาม
สุข มทีัศนคติทีดี่ต่องาน ผู้บริหาร
หวัหน้างาน เพือ่ร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถน า
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏบิัติงานได้อยา่งเหมาะสม

รวม 18,000

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงีหวดัชยัภมูิ ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.9     : สง่เสริมความสขุของคนท างาน
ชือ่แผนงานที ่       35    :  การสง่เสริมความสขุของคนท างาน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส.
2 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
 2.1 ส ารวจความพึงพอใจ  ความ 1. เพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของ บุคลากรใน รพ. 1.ร้อยละบุคลากรทีม่คีวาม ม.ีค.64และ นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

คาดหวัง และความเครียดของ บุคลากรและประเมนิผลลัพธ์ของ พงึพอใจในการท างาน ≥ร้อยละ 80 ก.ย 64 กรรมการ HRD/HRM
บุคลากร การบริหารจดัการองค์กร 2.ร้อยละของหน่วยงานทีม่กีารน า
2.2 ประสานบุคลากรท าการตอบ  ในประเด็นเกีย่วกบัความพึงพอใจ ดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ ตค .64-กย.64

แบบสอบถามในโปแกรม   ความเครียดในการท างาน ≥ ร้อยละ 80  
Happinometer (ปีเว้นปี)  ความสุขในชีวิตและความภกัดี 3.ร้อยละการลาออกของบุคลากร  ตค .64-กย.64

2.3 สรุป วิเคราะหผ์ลการส ารวจ ต่อองค์กร(การยา้ย/ลาออก)  (Turn Over rate) ≤ ร้อยละ 3
ความพึงพอใจ ความคาดหวังและ 2.เพือ่ส่งเสริมความสุขของ 4.ร้อยละของการคงอยูข่อง ตค .64-กย.64

ความเครียด ล าดับความส าคัญ คนท างาน บุคลากรสาธารณสุข≥ร้อยละ 85  
2.4 สรุป วิเคราะหผ์ลการส ารวจ  
2.5 จดัท าโครงการแกไ้ขปัญหา
จากผลการส ารวจ เพือ่ส่งเสริม
ความสุขของคนท างาน
    1) การส่ือสารด้านสวัสดิการ
    2) การส่ือสารในองค์กร
    3) การท างานเป็นทีม
2.6 อบรม "ทีมงานกบัการท างาน 1.เพือ่เสริมสร้างความสามคัคี  บุคลากรใน รพ. 570 คน ค่าวิทยากร 40,000 P

บริการ อยา่งมคีวามสุข” และความร่วมมอืร่วมใจ/ความรัก ค่าอาหารกลางวัน 90,000 P

 ความผูกพันในองค์กร ค่าทีพ่ัก 10,000 P

2.7 อบรม "ศักยภาพหวัหน้างาน เพือ่พัฒนาศักยภาพการบริหาร หน.กลุ่มงาน  หน.งาน รพ. ค่าวิทยากร 14,400 P

กบัการส่ือสารในองค์กร" งานและการส่ือสารของหวัหน้า และผู้เกีย่วขอ้ง 60 คน ค่าอาหารกลางวัน 12,000 P

 งาน ค่าทีพ่ัก 2,000 P

รวม 168,400

                                                                                                                       หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

โครงการสง่เสริมความสขุคนท างาน “ทีมงานกับการท างานบริการอยา่งมีความสขุ”

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

3 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
 3.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี 1.บคุลากรได้รับการตรวจสุขภาพ จนท.รพ.ทุกคน 1.ร้อยละบคุลากรที่มี BMI เกนิเกณฑ์ ตค .64-กย.64 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 14,250 P น.ส.กาญจนารักษ์ ทองแท้

ประจ าป ีครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 570 คน มาตรฐาน(BMI ≥ 23) 570 คน x 25 บาท นางจนัทิมา แกง้ค า
3.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรกอ่น 2.บคุลากรได้รับการตรวจสุขภาพ บุคลากรใหมทุ่กคน กรรมการ HRD/HRM
เขา้ท างาน กอ่นเข้าท างานครบ 100 เปอร์เซ็นต์

3.3 วิเคราะหป์ัญหาสุขภาพ 3.เพือ่ใหท้ราบปญัหาสุขภาพของบคุลากร

บุคลากร มีภาวะเส่ียงด้านใดบา้ง เพือ่น ามา

3.4 จดักจิกรรมปรับเปล่ียน วิเคราะหแ์ละปรับเปล่ียนพฤติกรรม บคุลากรกลุ่มเส่ียง (เบาหวาน ตค .64-กย.64

พฤติกรรมสุขภาพ 4.บคุลากรกลุ่มเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียน ความดัน ไขมัน) กลุ่มBMI 23ขึ้นไป 
พฤติกรรม ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

5.เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรกลุ่มเส่ียง

มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

ที่ถูกต้องในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพในชีวิตประจ าวัน

รวม 14,250

                                                                                                                       หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการตรวจสขุภาพบุคลากรประจ าปี

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส

4 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
 4.1 รวบรวม วิเคราะหข์อ้มลูผลการ

1.เพือ่เป็นแบบอยา่งแกป่ระชาชน ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 14,250 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ในการออกก าลังกาย เดิน-วิ่งสร้างสุข 570 คน กรรมการ HRD/HRM
4.2 จดัแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 2.เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ x 25 บาท
และกลุ่มป่วย บุคลากรกลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพ ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร 25,000 P

4.3 กจิกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้วยการออกก าลังกาย ว่าง/เคร่ืองด่ืมปรับเปล่ียน
กลุ่มเส่ียง ป่วย และปกติ พฤติกรรม 250 คนx100
    1) เดิน-วิ่ง สร้างสุข  บาท
    2) กฬีาสีสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหาร 25,000 P

    3) อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม ว่าง/เคร่ืองด่ืมกฬีา
250 คนx100 บาท
ค่าวัสดุ อปุกรณ์กฬีา 30,000 P

รวม 94,250

                                                                                                                       หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการสง่เสริมการออกก าลงักายและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. ส.
5 น.ส.วิราวรรณ  วรรณมาตย์
 5.1 กจิกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ของ 1.เพือ่เป็นการสร้างขวัญและก าลัง บุคลากรใน รพ. 570 คน 1.ร้อยละบุคลากรทีม่คีวาม ก.ย.-64 ค่าตกแต่งสถานที่ 150,000 P นายสถาพร ป้อมสุวรรณ

บุคลากรกบัผู้เกษียนณอายรุาชการ ใจใหก้บัผู้ปฏบิัติงาน ผู้เกษียณอายรุาชการ 4 คน พงึพอใจในการท างาน ≥ร้อยละ 80 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม กรรมการ HRD/HRM
    1) ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.ร้อยละการลาออกของบุคลากร  การแสดง/พานบายศรี
    2) กจิกรรมเขา้ธรรมะ พาสุข  (Turn Over rate) ≤ ร้อยละ 3 ค่าป้าย/การ์ด/ของทีร่ะลึก
    3) กจิกรรมเชิดชูคนดี เกง่ 4.ร้อยละของการคงอยูข่อง อืน่ๆ

บุคลากรสาธารณสุข≥ร้อยละ 85

 
 
 

รวม 150,000

                                                                                                                       หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

โครงการสง่เสริมความสขุของคนท างานและเกษียณสขุใจ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่  3     :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1

1.1 กจิกรรมใหค้วามรู้เจา้หน้าทีใ่หม ่เร่ืองเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีใหม่ บุคลากรใหม ่รพ. หน่วยงานผ่านเกณฑ์ ธ.ค.-64 แผ่นพับ/ส่ืออเิล็ก 500                   P นางจรีาภรณ์
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกนั เสามารถปรับฐาน 100 คน การประเมนิคุณธรรม  -ส.ค.64 ทอนิกส์ นครศรี
ทุจริจ เความคิด(Mind Set) และความโปร่งใสใน 

การยดึถอืประโยชน์ การด าเนินงานหน่วย 
 ส่วนรวม/องค์กร  งานภาครัฐ(ITA)

เหนือกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน

1.2 กจิกรรมส่งเสิรมบุคลากรใหน่วยงาน บุลากร รพ. เอกสาร/คู่มอื                 3,000 P

โดยปลุกจติส านึกความซ่ือสัตยสุ์จริต วินัย 560 คน ผ่นพับ 2,000                P

ความรับผิดชอบยดึถอืหลักเศรษฐกจิ 
พอเพียงแยก เร่ืองผล ประ โยชน์ส่วนตัว
ออกจากประโยชส่วนรวมดยน าคุณธรรม 
ทีพ่ึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา มาเป็น
แนวคิดในการปฏบิัติงาน 

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน          : กลุม่งานการจดัการทัว่ไป   

กลยทุธ์       3.10    : สง่เสริมการบริหารจดัการดา้นคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่งในองค์กร
ชือ่แผนงาน   36     :  การบริหารจดัการดา้นคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่งในองค์กร

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย ตอบสนองตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการปลกูฝังจติส านึกให้ยดึถือผลประโยชน์ขององค์กรเหนือประโยชน์สว่นตน

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ
                                                                                 หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
1.3 ส่งเสริมบุคลากรปฏบิัติตามประมวล เพือ่สร้างควาเขม้แขง็ บุลากร รพ. ธ.ค.64-  นางจรีาภรณ์
จริยธรรมขา้ราชการพลเรือน จรรยาบรรณของกลไกป้องกนัการ 560 คน ส.ค.-64 นครศรี
จรรยาวิชาชีพ คุณธรรมพึงประสงค์ ทุจริตและระบบบริหาร
ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข"MOPH"จดัการตามหลักธรรมา

ภบิาล
1.4 ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูบุคคลทีม่คุีณธรรม  พือ่ส่งเสิรมให ้จนท. ธ.ค.64-  
ดยการใหร้างวัลเพือ่เป็นการยกยอ่งผลจาก เป็นแบบอยา่งทีดี่เป็น ส.ค.-64
การประกอบคุณงามความดีเป็นตัวอยา่งแก ่ผู้น าทางการเปล่ึยน 
บุคคลอืน่ในหน่วยงานได้ยดึถอืเป็นแบบ แปลงด้านการป้องกนั 
อยา่งสร้างแรงบันดาลใจใหเ้ป็นคนดี ปราบปรามการทุจริต 

รวม 5,500               

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณuu

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ
                                                                                 หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
2

2.1 ประกาศเจตจ านงของคณะกรรมการ สร้างความตระหนัก คณะกรรมการ  ธ.ค.64-  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000 P นางจรีาภรณ์
บริหารในการต่อต้านการทุจริตและมกีาร ใหผู้้บริหารทุกระดับ บริหารโรงพยาบาล ส.ค.-64 นครศรี
ส่ือสารจริยธรรมทีท่รงพลัง ทีแ่สดงออกถงึ มคีวามพร้อมรับผิด
ความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้
มผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้
2.2 พัฒนาความรู้บุคลากรด้านการพัสดุ  เพิม่ประสิทธิภาพระบบ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ธ.ค.64-  ค่าอบรมตามกรม
ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีักษะปฏบิัติงาน การปฏบิัติงานใหม้ ี /ผู้เกีย่วขอ้ง 10 คน ส.ค.-64 บัญชีกลางจดัขึน้
ใระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อยา่งมอื ใหม้คีวามโปร่งใส  (ตามแผน HRD)
อาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกีย่วกบัเกณฑ์ เพิม่ประสิทธิภาพระบบ คณะกรรมการ  
จริยธรรมใหบุ้คลากรรับทราบและประกาศ การปฏบิัติงานใหม้ ี บริหารโรงพยาบาล
เจตนารมยร่์วมกนัในการปฏบิัติตน ใหม้คีวามโปร่งใส  
ตามเกณฑ์จริยธรรม ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย
2.4 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของบุคลากร 
ในองค์กรและประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   
การทุจริตและความโปร่งใส 
(ใหม้ชี่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและรับฟัง
ความคิดเหน็ขอ้เสนอแนะจากประชาชน)

รวม 3,000

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย ตวัชีว้ดั| ระยะเวลา}
งบประมาณ ~ แหลง่งบประมาณuu

ผู้รับผิดชอบ

โครงการสร้างกลไกป้องกันการทุจริต

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ
                                                                                 หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ



ยทุธศาสตร์ที ่         3    :  พัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลสขุภาพ  

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ

แผนปฏบิัตกิารโรงพยาบาลภเูขยีวเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัชยัภมูิ  ปีงบประมาณ  2564
ชือ่หน่วยงาน                :   งานการเจา้หน้าที ่ กลุม่งานบริหารทัว่ไป

กลยทุธ์ที ่           3.8     : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ
ชือ่แผนงานที ่       34    :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นสขุภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย  ตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด จ านวน PP UC อปท. อ่ืนๆ
3

3.1 จดักจิกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพือ่สร้างจติส านึกทีดี่ บุคลากร รพ. นางจรีาภรณ์
เพือ่เสริมสร้างค่านิยมในการปฏบิัติงาน ใหบุ้คลากร มทีัศนคติ ผู้รับบริการ นครศรี
3.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม /กจกิรรม ทีดี่ต่อการท างาน ประชาชน ค่าอาหารว่าง/เคร่ือด่ืม 7,500 P

ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา  มทีักษะ มคีวามอดทน  300 คน ค่าวัสดุ 12,500 P

มรีอบคอบ รู้คิดรู้ท า 
อยา่งมสีติ  

3.3 พัฒนาศักยภาพ/ใหค้วามรู้กรรมการ  กรรมการควบคุม ค่าอาหารว่าง/เคร่ือด่ืม 2,000 P

ควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยประชุม ภายใน รพ.
ชี้แจงกรรมการ

รวม 22,000

โครงการวางระบบรากฐานการสง่เสริมคุณธรรมในการปฏบิัตงิาน เพ่ือสร้างความซ่ือสตัยส์จุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบแผนปฏบิัติการ
                                                                                 หวัหน้างานแผนงานและยทุธศาสตร์เครือขา่ยบริการสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ กลุม่เป้าหมาย ตอบสนองตวัชีว้ดั ระยะเวลา
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ


