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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงนิ  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

1 โครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย  ปี

 2562

 -เพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานทีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน

งบ UC CUP  -ทพ.อนุพงศ์

-อุตกฤต

-ชลิดา
1.1พัฒนาความรู้ด้านการจดัการการเงิน จนท.CUPปาย

180 คน

2 รุ่นๆละ 

1 วนั

40,000                 -                      -            40,000.00                     -    อุตกฤตฏ์

1.2ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมเฉพาะด้าน

1.2.1หลักสูตรงานปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อส าหรับนักเทคนิค

การแพทย์

จนท.ชันสูตรที่รับผิดชอบงานIC 5 วนั 10,000                 -                10,000.00                    -                   -   ตรีชฎา

1.2.2หลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ จนท.ชันสูตรที่รับผิดชอบงานIC 2 วนั 17,000                 -            17,000.00                    -                   -   ตรีชฎา

1.2.3หลักสูตรมาตรฐาน HA 2018 ทีมน าเฉพาะด้าน รพ.ปาย ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ เพียรศรี

1.2.4พัฒนาบคุลากรงานทันตกรรม  -ทันตแพทย์ 2 คน

-จพ.ทันตฯ 2คน

3 วนั 4,800         1,200.00           1,200.00           1,200.00         1,200.00 ทพ.อนุพงศ์

1.2.5พัฒนาศักยภาพบคุลากรในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  

การดูแล  การซ่อมบ ารุง และการปอ้งกันการผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ ENV/ทีมเคร่ืองมือแพทย์

1.2.6หลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 2 สัปดาห ์ส าหรับพยาบาล IC  -ICWN 1 คน 2 สัปดาห์

 ต.ค.-กย.61

20,000       20,000.00                    -                      -                   -    -สุภาพร

1.2.7จดัอบรมฟื้นฟูความรู้ เร่ือง IC แก่บคุลากร เครือข่ายบริการสุขภาพ 

อ าเภอปาย

 -จนท.รพ.ปาย/รพ.สต.180 คน 2 รุ่นๆละ 1 วนั 30,000                 -                      -            30,000.00                 -    -สุภาพร

-จนัทร์ทิพย์

1.2.8หลักสูตรการจดัการอุบติัเหตุ พยาบาล 1คน รพ.ปาย 4 เดือน 80,000                 -            80,000.00                    -                   -    -สุทาทิพย์

1.2.9หลักสูตรการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤต พยาบาล 2 คนรพ.ปาย 4 เดือน 160,000                 -            80,000.00          80,000.00  -สุทาทิพย์

1.2.10อบรมฟื้นฟูความรู้เร่ืองการช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับบคุลากรสาสุข

และภาคีเครือข่าย

 -ขั้นพื้นฐาน(BLS)  -จนท.สาธารณสุขระดับอ าเภอ

และต าบล 80คน

ม.ค.-เม.ย.62 22,000                 -            22,000.00                    -                   -    -สุทาทิพย์

-บรรจงจติ

-ประภาส

 -ทีมกู้ชีพ/อชฉ./ประชาชนทั่วไป

150 คน

ม.ค.-เม.ย.62 25,000                 -            25,000.00                    -                   -    -สุทาทิพย์

-บรรจงจติ

-ประภาส

 -ชั้นสูง(ALS)  -พยาบาลวชิาชีพ 60 คน ม.ค.-เม.ย.62                        11,000                 -            11,000.00                    -                   -    -สุทาทิพย์

-บรรจงจติ

1.2.11อบรมฟื้นฟูความรู้ Care  Manager 2 คน พยาบาลวชิาชีพ รพ.สต.

แม่ปงิ/หว้ยหมี

17-20 ธ.ค.2561                         5,000         5,000.00                    -                      -                   -    -จนัทร์ทิพย์

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

แบบฟอรม์แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทุธศาสตร ์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)

ประเด็น/กลยทุธ์  .....พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรบับทบาทภารกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพบรกิาร ความพึงพอใจของผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิาร .......

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

 งบประมาณรวม 

(บาท)



30

 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แหล่งงบ  จ านวนเงนิ  ต.ค.-ธ.ค.  ม.ค.-ม.ีค.  เม.ย-ม.ิย.  ก.ค.-ก.ย.

 งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ผู้รบัผิดชอบล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน

ระยะเวลา (ตั้งแต่

วันที่-ถึงวันที)่

 งบประมาณรวม 

(บาท)

1.2.12หลักสูตรการพยาบาลดูแลผู้ปว่ยแบบประคับประคอง พยาบาล 1 คน รพ.ปาย 4 เดือน 80,000 -สุทาทิพย์

1.2.13แลกเปล่ียนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการพยาบาลปาย (QA) 7 คน ทีม รพ.ปาย 15,000          15,000.00 -สุทาทิพย์

1.2.14หลักสูตรเฉพาะทางสาขาอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 1 คน พยาบาล รพ.ปาย ก.พ.-พ.ค.62 80,000          80,000.00 -พีรัญชน์

1.2.15อบรม Case  Manager 1 คน พยาบาลวชิาชีพ รพ.สต. 4 เดือน 80,000          80,000.00 -จนัทร์ทิพย์

1.2.16อบรมพยาบาลเวชปฏบิติัทั่วไป

 -อบรมใหม่ 2 คน 4 เดือน 160,000        160,000.00 -จนัทร์ทิพย์

-อบรมฟื้นฟู พยาบาลวชิาชีพ 7 คน

รพ.สต.เวยีงเหนือ/แม่ของ/ม่วง

สร้อย/ทุ่งโปง่/แม่ปงิ/เมืองแปง

5 วนั 70,000.-          30,000.00          40,000.00  -จนัทร์ทิพย์

1.2.17อบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(HAIT)

จนท.รพ.ปาย ม.ค.-ก.ค.62 ไม่ได้ระบุ IM

1.2.18อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น(ผบต.) และผู้บริหารระดับกลาง

(ผบก.)

เรียงล าดับผู้เข้าอบรม ผ.บ.ต.

รพ.ปาย –เกษริน, มนิดา, นวพร,สุภาพร

รพ.สต. –สุพร, วนิัย,ชโลทร, วรีพล, อินทรจกัร์

ผ.บ.ต. -รพ.ปาย 1 คน  -รพ.สต. 1 

คน

ผ.บ.ก.-รพ.ปาย 1 คน

       -รพ.สต  .1คน

มี.ค.-ส.ค.2562 120,000                 -          600,000.00        600,000.00                 -    -อุตกฤตฏ์

-ชลิดา

1.2.19สนับสนุนบคุลากรเข้าประชุมวชิาการด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ในการปฏบิติังานตามความจ าเปน็

จนท. CUP ปาย พ.ย..61-ก.ย.62 750,000     187,500.00        187,500.00        187,500.00     187,500.00 ทีม HRD

1.2.20สนับสนุนบคุลากรใน สสอ./รพ.สต.เข้าประชุมวชิาการระดับเขต/

ภาค/ประเทศ ป ี2562

จนท.สสอ.ปาย/รพ.สต.ทุกแหง่ 50 

คน

มี.ค.-ส.ค.2562 200,000                 -                      -                      -       200,000.00  -จนัทร์ทิพย์ -ชลิดา

1.2.21ประชุมวชิาการน าเสนอความก้าวหน้าการปฏบิติังานรายเดือน/ราย

ไตรมาส ของสสอ./รพ.สต./สสช.

จนท.สังกัด สสอ.ปาย 50 คน ม.ค.-ส.ค.2562                  100,000.00                 -            50,000.00          50,000.00                 -    -จนัทร์ทิพย์ -ชลิดา

1.2.22จัดสรรบุคลากร โดยวเิคราะห์จาก FTE, ภาระงาน และ 

Labor   cost

7 คน พ.ย.61-ก.ย.62  ไม่ได้ระบุ ทีม HRD

2 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอปาย ปี 2562

 1.เพื่อลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

จิตใจและอารมณ์ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

2.เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร

งบ UC CUP

2.1ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จบใหม่ จนท.จบใหม่ทุกคน  ส.ค.2562                17,000.00              -                   -                   -      17,000.00  -ทพ.อนุพงศ์

-ณัฐณิชา

2.2พัฒนาบุคลากรและระบบบริการโรงพยาบาลปาย ผ่าน

กระบวนการ OD

บุคลากร รพ.ปาย

186 คน

ธ.ค.2561แบ่งเป็น 3 

รุ่นๆละ 3 วนั

             500,000.00              -       500,000.00                 -                -    -ทพ.อนุพงศ์

-อตุกฤตฏ์

-ทีม HRD

2.3พัฒนาบุคลากรและระบบบริการสาธารณสุข เครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอปาย

 -บุคลากร CUPปาย 230 คน ม.ีค.-เม.ย.62 3 รุ่นๆ

ละ 5 วนั

           1,800,000.00              -       800,000.00   1,000,000.00              -    -ทพ.อนุพงศ์

-อตุกฤตฏ์

-ชลิดา

2.4จัดแข่งขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ์ปาย-ปางมะผ้า-วดัจันทร์  -จนท.CUPปาย 200 คน  2 วนั ก.พ.2562              150,000.00              -       150,000.00                 -                -   ทีม HRD
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ผู้รบัผิดชอบล าดับ
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2.5โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น  -จนท.CUPปาย 200 คน พ.ย.61–ก.ค.62                40,000.00    20,000.00       10,000.00                 -      10,000.00 ทีม HRD

3 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย(R2R)และนวตักรรม ปี 

2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย

 -เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรด้านงานวจิัย

และนวตักรรม

 -บุคลากรCUPปาย 50 คน

-จัดเวทีเรียนรู้ 4 คร้ัง

-น าเสนอผลงานระดับอ าเภอ 1

 คร้ัง

-น าเสนอผลงานระดับจังหวดั 1

 คร้ัง

 ม.ค-ส.ค.62 งบ UC CUP              150,000.00              -         50,000.00       50,000.00    50,000.00  -จันทร์ทิพย์

-เพียรศรี

-ณัฐพร

-ปาวณีา

4 สรุปผลงานประจ าปี และถอดบทเรียนการท างาน ปี2562 และ

จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2563

 -เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ปี 2563  -จนท.CUP ปาย200 คน

*แบ่งเป็นระดับปฏิบัติ ระดับ

บริหาร และภาพรวม

 ส.ค.-ก.ย.2562 งบ UC CUP                80,000.00              -                   -                   -      80,000.00  -จันทร์ทิพย์

-กรรณิกา

           4,746,800.00       233,700       2,798,700       2,238,700       545,700


