
ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบริหารจดัการก าลังคนดา้นสุขภาพ(People excellence)
ประเดน็ /  การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนดา้นสุขภาพ
ตวัชีว้ดั (KPI) :   1. ร้อยละของบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด

2.ร้อยละของอ าเภอที่มีบคุลากรสาธารณสุขเพียงพอ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดชันีองค์กรที่มีความสุข (Happy Workplace)

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน : ป ี/ 2562  รพ.งาวมีเจา้หน้าทั้งหมด 182 คน / สสอ.งาวและรพ.สต.ทุกแห่งมี จนท.รวม 78 คน 

จ ำนวน
แหล่ง
งบ

1 รหัสโครงการ  050301
โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนดา้นสุขภาพ คปสอ.งำว - มีการบริหารจดัการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ   
1.การบริหารจดัการอัตราก าลัง คปสอ.งำว  

(Human Resource Management:HRM)  

1.1 ทบทวนคณะกรรมกำร CHRO คปสอ 1 คณะ คปสอ.งำว  มีค ำส่ังแต่งต้ัง พ.ย.-62

 ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชพีและทุกระดับ พ.ย.-62

1.2 ประชมุคณะกรรมกำร CHRO อ ำเภอร่วมกบักำรประชมุ คปสอ. คกก. CHRO คปสอ.งำว - รำยงำนกำรประชมุ ตค.62 - กย63
ครบองค์ประชมุ/รำยไตรมำส

1.3 วิเครำะห์สภำพปัญหำด้ำนก ำลังคน ก ำหนดผู้รับผิดชอบระดับอ ำเภอ 2 คร้ัง /ปี คปสอ.งำว  ขอ้มูลบุคลำกร  -  - ตค.62 

 วิเครำะห์อตัรำก ำลังทัง้เชงิปริมำณและคุณภำพ มีควำมครบถว้น มี.ค.-63

เชงิปริมำณ : กรอบ FTE ทุกวิชำชพี/รำยไตรมำส และเป็นปัจจบุัน

เชงิคุณภำพ : ควำมสอดคล้องกบักำรจดับริกำรและ Service Plan ทุก SP/รำยไตรมำส

1.4 - กำรพฒันำคุณภำพฐำนขอ้มูลบุคลำกร HROPS บุคลำกรทุกประเภทกำรจำ้ง/รำยไตรมำส คปสอ.งำว บริหำรจดักำรก ำลังคนอยำ่งมีประสิทธิภำพ

กำรลงขอ้มูลในระบบ HROPS
 - รำยงำนขอ้มูลอตัรำก ำลังตำมแบบฟอร์มที ่สสจ. ก ำหนด ทุกประเภทกำรจำ้ง รำยไตรมำส 1.ขอ้มูลบุคลำกรมีควำมถกูต้อง 5 ม.ค. 63
 - รำยงำนควำมเคล่ือนไหวอตัรำก ำลัง ควำมครบถว้นและ 5 เม.ย. 63
 (บุคลำกรออกหรือเขำ้ใหม)่ หรือมีกำรจำ้งผู้พกิำร เป็นปัจจบุัน 5 ก.ค. 63

2.ส่งขอ้มูลตำมก ำหนดเวลำ 5 ต.ค. 63
พ.ย.62-ธ.ค.63

1.5 กรณีสูญเสียบุคลำกร จดัท ำหนังสือขอทดแทนต ำแหน่งว่ำงไปทีส่สจ. ให้เป็นปัจจบุัน คกก. CHRO คปสอ.งำว
ครบองค์ประชมุ/รำยไตรมำส

2.การวางแผนอัตราก าลัง
(Human Resource Planing)
2.1 จดัท ำแผนอตัรำก ำลัง 1 ปี และแผน 5 ปี 1 คร้ัง คปสอ.งำว มีแผนอตัรำก ำลลังปีงบประมำณ 2563 - 2567  ม.ค. 63

สอดรับกบั Service Plan และ Service Blueprint 

แผนปฎิบตักิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตร์สาธารณสุข จงัหวดัล าปาง ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
คปสอ.งาว จงัหวดัล าปาง

ล ำดับ ชื่อโครงกำร/รำยละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้ำหมำย/จ ำนวน
พืน้ที่

ด ำเนินกำร
ผลผลิตของโครงกำร

งบประมำณ
ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร(ระบุ
ให้ชดัเจน)

ผู้รับผิดชอบ



สำยงำน แพทย ์ทันตแพทย ์เภสัชกร และพยำบำลวิชำชพี (Primary care
 Secondory & Tertiary care และ Excellence) และสหวิชำชพี
ให้ครอบคลุมทุกระดับทัง้ในส่วนของ
1.สมรรถนะบคุลากร คปสอ.งำว
1.ก ำหนดสมรรถนะบุคลำกรทุกระดับ   2 คร้ัง ผลกำรประเมินสมรรถนะ ไม่ใชง้บ  พ.ย.62
ทัง้ส่วนบริกำรและสนับสนุนบริกำร หลัก และสมรรถนะตำม มี.ค.-63
2.ประเมินสมรรถนะบุคลำกรทุกระดับ บทบำทหน้ำทีข่องบุคลำกร
ทัง้ส่วนบริกำรและสนับสนุนบริกำร ทุกระดับมำกกว่ำร้อยละ 80
2.เตรียมความพร้อมบคุลากร คปสอ.งำว
1.ปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ 15 คน 1.บุคลำกรใหม่ผ่ำนกำรปฐมนิเทศ 100% ไม่ใชง้บ  ต.ค.62

2.ขำ้รำชกำรใหม่ผ่ำนกำรทดลองงำน 100%  มิ.ย.63
2.เตรียมผู้เกษียณอำยรุำชกำร 7 คน คปสอ.งำว เกษียณอำยรุำชกำรอยำ่งมีคุณค่ำ 35,000 UC  ก.ย.63

2.2 วิเครำะห์สภำพปัญหำด้ำนก ำลังคน เพือ่วำงแผนกำร 1 คร้ัง คปสอ.งำว 1. รำยงำน  ม.ค. 63
บริหำรก ำลังคน ทดแทนในส่วนของกำรเกษียณอำยรุำชกำร และลำออก กำรวิเครำะห์
จำกรำชกำรเพือ่ 2. ต ำแหน่งว่ำงลดลงตำม
* วำงก ำลังคนทดแทน 9 คน คปสอ.งำว เป้ำหมำยทีก่ ำหนด
* บริหำรต ำแหน่งว่ำง 7 คน
2.3 กำรบริหำรจดักำรก ำลังคนเป็นแบบ One Province คปสอ.งำว 1. มีแผนบริหำรก ำลังคน
One Hospital One resource ในทุกวิชำชพี 2. มีอตัรำก ำลังทีเ่พยีงพอ

ต่อกำรปฏิบัติงำน
1. จดัท ำแผนกระจำยอตัรำก ำลังหรือshare ทรัพยำกรร่วมกนั
จดัให้มีกำรหมุนเวียนบุคลำกรในสำยสหวิชำชพีทัง้ 
* พยำบำล
- ระหว่ำง รพช.กบั รพ.สต.ใหม่พฒันำ 2วัน/เดือน
- ระหว่ำง รพช.กบั รพ.สต.ทุกแห่ง 1วัน/อำทิตย์
* ทันตำภิบำล
* แพทย ์/เภสัชกรรม / กำยภำพ  NCD clinic 3 วัน/เดือน 3 วัน/เดือน

2. กำรใชร้ะบบโซน /แม่ขำ่ยกำรชว่ยเหลือกนัระหว่ำงโซน
2.4 สรุปรำยงำนปัญหำ อปุสรรคแก ่คปสอ/จงัหวัด คปสอ.งำว - มีรำยงำนเสนอต่อ ทุกไตรมำส

ทุกไตรมำส  ผู้บริหำรเพือ่ชว่ยจดักำร

ปัญหำ/อปุสรรคทีเ่กดิขึ้น

3.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ
(Development : HRD)

1 โครงการพัฒนางานวจิยั/นวตักรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย์ คปสอ.งำว มีจ ำนวน 
- งำนวิจยั 5 เร่ือง
- นวัตกรรม 7 เร่ือง
- ผลิตภัณฑ์ชมุชนทีคิ่ดค้นใหม่หรือพฒันำต่อยอด

 - เทคโนโลยทีำงกำรแพทยท์ีคิ่ดค้นใหม่หรือพฒันำต่อยอด
1. ทบทวนคณะท ำงำนระดับอ ำเภอ คปสอ./รำยไตรมำส 1.รพ.สต. สสอ. และ



2. ประชมุคณะกรรมกำร กลุ่มงำน รพ.มีผลงำน
3. ชี้แจง จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. 1 คร้ัง วิจยั/R2R/นวัตกรรม
(บูรณำกำรประชมุ คปสอ/ประชมุคณะบริหำรสำธำรณสุขอ ำเภอ.....) อยำ่งน้อยหน่วยงำน
4. อบรมเชงิปฏิบัติกำรกำรวิจยัเพือ่พฒันำคุณภำพดูแลผู้ป่วยในงำนประจ ำ 6 คร้ัง ละ 1 เร่ือง 71,000 UC
(วิทยำกรจำกมหำวิทยำลัยพะเยำ) 30 คน 2.คปสอ.มีผลงำนวิจยั
 ระยะที ่1 ต้ังค ำถำมวิจยั เค้ำโครงวิจยั เคร่ืองมือวิจยั&ฐำนขอ้มูลวิจยั R2R ระดับจงัหวัด
 ระยะที ่2 กำรวิเครำะห์ทำงสถติิเบือ้งต้นด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และตำรำงน ำเสนอผลวิจยั ระดับเขต ระดับภำค
 ระยะที ่3 ติดตำมควำมกำ้วหน้ำของงำน และระดับประเทศ
 ระยะที ่4 วิเครำะห์ขอ้มูล และแปลผลวิเครำะห์ 3.มีผลงำนเขำ้
 ระยะที ่5 เขยีนรำยงำนวิจยัแบบเตรียมส่งตีพมิพว์ำรสำรวิชำกำร ร่วมน ำเสนอใน
 ระยะที ่6 น ำเสนอผลกำรวิจยั กำรประชมุวิชำกำร 
5. ประชมุน ำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้งำนคุณภำพ, CQI, นวัตกรรมงำนวิจยั/R2R ระดับอ ำเภอ 1 คร้ัง/คน ระดับ 50,000 UC สค.63

30 คน - เขต 2 เร่ือง
- ภำค 2 เร่ือง
- ประเทศ 3 เร่ือง

6. ประชมุน ำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำนวิชำกำรวิจยั/R2R ระดับจงัหวัด เร่ือง/ 30 คน สค.63

7. ส่งผลงำนทีไ่ด้รับคัดเลือกน ำเสนอระดับเขต,ภำคและประเทศ ปีงปม. 63

2 พฒันำบุคลำกร โดยให้บุคลำกรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง บุคลำกรทุกคน คปสอ.งำว ตค62-กย63
 Individual self Learning ผ่ำนระบบ E-Learning

โดยให้บุคลกรเขำ้ร่วมลงทะเบียน ในเวปไซด์ต่ำง ๆ จนท.ใน คปสอ. คปสอ.งำว - มีเอกสำรรับรองกำร 6,000  ต.ค.62-ก.ย.63
1. http://http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp  240 ทัง้หมด/ อบรมหลักสูตรต่ำง ๆ
เพือ่เขำ้ร่วมอบรบระบบ E-learning online ของ กพ. 100%  4 หลักสูตร/คน/ปี
2. www,Application หรือ YouTube ตามความสนใจ

3 กำรพฒันำ  core competency ด้ำน digital competency จนท.คปสอ.งำว คปสอ.งำว  - บุคลำกรมีทักษะด้ำน 6,000 มค. - กย .63
Internet ,Cloud, Applications, Technology จ ำนวน 240 คน Digital เพิม่ขึ้น
3.1 กลุ่มผู้บริหำร ผช สสอ หวัหน้ำฝ่ำย คปสอ.งำว  - เจำ้หน้ำทีก่ลุ่มเป้ำ
- เขำ้ร่วมอบรมกำรใช้ SPSS ในกำรวิเครำะหข์อ้มลูจำกแบบตอบรับของ Google Form จ ำนวน 12 คน หมำยได้รับกำรอบรม
- เขำ้ร่วมอบรมกำรท ำ Pivot Table จำกขอ้มลู Data Exchange ตำมแผนมำกกว่ำ
- เขำ้ร่วมประชุม กำรสร้ำงส่ืออนิโฟกรำฟิกด้วยโปรแกรม powerpoint ร้อยละ80
3.2 กลุ่มผู้ปฏบิัติงำนด้ำนสำรสนเทศ IT จ ำนวน 30  คน คปสอ.งำว  - ขอ้มูลมีควำมถกูต้อง 36,000 CU  ต.ค.62-ก.ย.63 ไมตรี,ธนวัฒน์
- เขำ้ร่วมประชุมหลักสูตร กำรวำงระบบ Server ครบถว้น ทันเวลำ
- เขำ้ร่วม อมรม MySQL for Developer
- เขำ้ร่วมอบรม PHP using Laravel FrameworkFramework
3.3 กลุ่มผู้ปฏบิัติงำนบริกำร
- เขำ้ร่วมอบรมเร่ืองฐำนขอ้มลูเบือ้งต้น เพือ่ใหผู้้ปฏบิัติงำนมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองฐำนขอ้มลู และนำไปพัฒนำกำรจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐำนของงำนได้อยำ่งมปีระสิทธิภำพจ ำนวน -20 คน (Itและ CM) คปสอ.งำว  - ขอ้มูลมีควำมถกูต้อง 3,000 CU  ต.ค.62-ก.ย.63 อกัษร,พมิพร
- เขำ้ร่วมอบรมกำรพัฒนำเว็บประชำสัมพันธ์ด้วย Google Site เพือ่สร้ำงทักษะในกำรสร้ำงเว็บด้วยเคร่ืองมอืทีง่่ำยและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อยำ่งสูงสุดจ ำนวน 240 คน (Itและ CM) ครบถว้น ทันเวลำ
 - อบรมควำมเขำ้ใจ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยดิีจทิัล (Digital Literacy) ตำมหลักสูตร กพ. จ ำนวน 240 คร้ัง คร้ังละ 50 คน

4 กำรจดัท ำ KM ในองค์กร,conference คลินิกวิชำกำร เพือ่เพิม่ศักยภำพ จนท.คปสอ.งำว คปสอ.งำว เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้ร่วม   -  - ม.ค.63-กย.63



ด้ำนควำมรู้ ทักษะ ภำยในหน่วยงำน โดยจดัท ำ เวทีวิชำกำรทุกเดือน จ ำนวน 190 คน เวทีวิชำกำรอยำ่ง
น้อยร้อยละ 80
(เดือนละ 1 คร้ัง)

5 พฒันำสมรรถนะบุคลำกร
3.1 กลุ่มผู้บริหำร
1.1 อบรมหลักสูตร ผบต. รอง หน.กลุ่มงำนในสสจ., คปสอ.งำว 1. บุคลำกรมีทักษะใน ตค.-62-กย.63

หน.งำนระดับอ ำเภอ, กำรวำงแผน ก ำกบั ติดตำม
ผอ.รพสต. จ ำนวน 4 คน 2.บุคลำกรมีควำม
หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกำรพยำบำล รพ.งำว

จ ำนวน 2 คน
1.2 อบรมหลักสูตร ผบก. หน.งำนระดับจงัหวัด คปสอ.งำว สำมำรถในกำรวำงแผน

ผอ.รพช.,สสอ.,ผู้ชว่ยสสอ. บริหำรจดักำรทรัพยำกร
จ ำนวน 2 คน 3. เตรียมบุคลำกรเขำ้

หัวหน้ำพยำบำล /1 คน
1.3 พฒันำสมรรถนะรองผู้อ ำนวยกำร รพ.F2 รอง ผอ. จ ำนวน 3 คน คปสอ.งำว สู่ต ำแหน่งผู้บริหำร
1.4 พฒันำศักยภำพผู้บริหำรทำงกำรพยำบำล หัวหน้ำพยำบำล /1 คน

หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนกำรพยำบำล
จ ำนวน 5 คน

เภสัชกร
 - อบรมกำรใชส้ำรสกดักญัชำทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 คน รพ.งำว - มีรู้เพิม่มำกขึ้น 8,420        UC มิ.ย.-63 ภำณุ
 - อบรมเชงิปฎิบัติกำรส ำหรับเจำ้หน้ำทีผุ้่ปฎิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกนัโรค จ ำนวน 1 คน รพ.งำว ควำมสำมำรถในกำรดูแล 6,480        UC ธ.ค.-63 ภำณุ

ผู้ป่วย

ทันตกรรม จ ำนวน 3 คน รพ.งำว - มีทันตำภิบำลทีม่ีควำมรู้  
 - โครงกำรประชมุวิชำกำรพฒันำศักยภำพทันตบุคลำกร ปี 2563 จ ำนวน 1 คน รพ.งำว ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย 17,500      UC ธ.ค.-63 วรวงษ์

 - โครงกำรประชมุวิชำกำรเชงิปฎิบัติกำรทันตบุคลำกร ปี 2563 จ ำนวน 2 คน รพ.งำว 14,500      UC ธ.ค.-63 วรวงษ์

เทคนิคการแพทย์

 - โครงกำรประชมุวิชำกำรสมำคมเทคนิคำรแพทย ์ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 คน รพ.งำว ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย 10,000      UC UC ไอยวริญร์

 - ประชมุวิชำกำรเทคนิคกำรแพทย์/เชงิปฎิบัติกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ จ ำนวน 1 คน รพ.งำว 10,000      UC UC ไอยวริญร์

กายภาพบ าบดั จ ำนวน 4 คน รพ.งำว

อบรมโครงกำรหลักสูตรนักกำยภำพบ ำบัดชมุชน คลินิกหมอครอบครัว จ ำนวน 1 คน เพือ่เพมิศักยภำพเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู 20,000 UC ต.ค.62 - ก.ย.63 จฑุำมำศ 

อบรมเชงิปฏิบัติกำรเร่ือง Management of cervical disorders: Assessment to recovery จ ำนวน 1 คน เพือ่เพมิศักยภำพเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู 10,000 UC 2 - 4 ธ.ค. 63 จฑุำมำศ 

อบรมวิชำกำรเพิม่พนูควำมรู้กำรจดักำรโรคทำงกำยภำพบ ำบัด จ ำนวน 1 คน เพือ่เพมิศักยภำพเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู 10,000 UC ต.ค.62 - ก.ย.63 จฑุำมำศ 

อบรมเชงิปฏิบัติกำรส ำหรับผู้ชว่ยนักกำยภำพบ ำบัด จ ำนวน 1 คน เพือ่เพมิศักยภำพเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มงำนเวชกรรมฟืน้ฟู 10,000 UC ต.ค.62 - ก.ย.63 ศรีวรรณ
หน่วยงำนสนับสนุนบริกำร เชน่ พสัดุ ธุรกำร กำรเงิน ,ประกนัสุขภำพ จ ำนวน 18 คน รพ.งำว เพือ่เพมิศักยภำพเจำ้หน้ำทีใ่นงำนตนเอง 180,000 UC ต.ค.62 - ก.ย.63 เอื้องไพร,ไมตรี

1. งานประชมุวิชาการ
1.1 ประชมุวิชำกำรระดับประเทศ 10 คน คปสอ.งำว
1.2 ประชมุองค์กรพยำบำลระดับอ ำเภอเพือ่ทบทวนอตัรำก ำลัง บทบำท ภำรกจิ
      ให้สอดคล้องกบันโยบำย และควบคุมก ำกบัมำตรฐำนวิชำชพี

1.3 ร่วมประชมุชมรมผู้บริหำรกำรพยำบำลโรงพยำบำลชมุชนระดับประเทศ



2. อบรมหลักสูตร 4 เดอืน
2.1 อบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลสุขภำพจติ -
     และจติเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที ่1
2.2 อบรมพยำบำล system manager NCD หลักสูตร 4 เดือน -
2.3 อบรมพยำบำลหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว 4 เดือน -
2.4 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยำบำลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สำขำกำรพยำบำล -
     เวชปฏิบัติชมุชน หลักสูตร 4 เดือน
2.5 อบรมหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติทัว่ไป -
     (กำรรักษำโรคเบือ้งต้น) หลักสูตร 4 เดือน
2.6 เวชปฏิบัติทำงกำรพยำบำล(รักษำพยำบำล) -
2.7 บริหำรกำรพยำบำล
2.8 กำรพยำบำลควบคุมและป้องกนักำรติดเชื้อ -
2.9 กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ -
2.10 กำรพยำบำลมำรดำและทำรก -
2.11 เวชศำสตร์ฉกุเฉนิทำงกำรพยำบำล -
2.12 กำรพยำบำลไต CAPD -
2.13 กำรพยำบำลเด็ก -
2.14 กำรพยำบำลผู้ใหญ(่อำยรุศำสตร์ และศัลยศำสตร์) -
2.15 กำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤติ(ICU) -

3. งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน พรรณเพญ็
3.1 อบรมกำรดูแลผู้ป่วย
     3.1.1 กำรพยำบำล Palliative care พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 6,740           

     3.1.2 กำรพยำบำล Intermediate care พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 6,740           

     3.1.3 กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 6,740           

     3.1.4 อบรมเร่ือง Wound Management/กำรพยำบำลผู้ป่วยคำสำยและท่อ พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 6,740           

     3.1.5 อบรมกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 6,740           

3.2 อบรมบันทึกทำงกำรพยำบำล พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 7,000

3.3 ประชมุงำนวิจยั/น ำเสนอผลงำนวิจยั พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 7,000

3.4 อบรม IC. พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 7,000

3.5 อบรม Advanced CPR พยำบำล / 2 คน รพ.งำว 40,000

3.6 อบรม Basic CPR

4.งานหอ้งคลอดและฝากครรภ์ กนกวรรณ
4.1 อบรมภำวะฉกุเฉนิมำรดำและทำรก พยำบำล/20 คน รพ.งำว 2,600        
4.2 ประชมุวิชำกำรงำนอนำมัยแม่และเด็ก เขต 1 (จงัหวัดเชยีงรำย) พยำบำล/ 2 คน รพ.งำว 4,300        
4.3 พฒันำศักยภำพบุคลำกรกำรชว่ยฟืน้คืนชพีทำรกแรกคลอด พยำบำล/ 20 คน รพ.งำว 2,600        
4.4 พฒันำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรฝำกครรภ์คุณภำพ พยำบำล / 20 คน รพ.งำว 2,600        
4.5 พฒันำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรเขยีน Individual Care Plan กลุ่มฝำกครรภ์ จ ำนวน 20 คน รพ.งำว 2,600        
     และคลอดทีม่ีภำวะเส่ียงสูง
4.6 พฒันำศักยภำพบุคลำกรเร่ืองกำรใชเ้คร่ืองมือประเมินพฒันำกำรเด็ก



5.งานอุบตัเิหตฉุกุเฉนิ สมคิด
5.1 อบรมหลักสูตรเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ (กทม.) พยำบำล/1 คน ECS คุณภำพผ่ำนเกณฑ์ 105,000     UC ส.ค.-63

     Program of Nursing Specialty in Emergency

5.2 อบรมหลักสูตรพยำบำลผู้ประสำนกำรดูแลผู้ป่วยอบุัติเหตุ(รพ.ล ำปำง) พยำบำล/1 คน CPG อบุัติเหตุ 480          UC ส.ค.-63

5.3 จดับุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม หลักสูตร EMT-B - - - - - - -

5.4 จดัอบรมพฒันำควำมรู้และทักษะกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น กำรดูแลผู้บำดเจบ็  50 คน รพ.งำว ควำมถกูต้องกำรดูแล 6,500        UC ก.ค.-63

     ฉกุเฉนิ ณ จดุเกดิเหตุแกบุ่คลำกรสำธำรณสุข อปพร. และเจำ้หน้ำทีกู่้ภัย อปพร,หน่วยกู้ชพี EMR ณ จดุเกดิเหตุ

6.งานปอ้งกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ IC ศศิวิมล

6.1 ฟืน้ฟคูวำมรู้เฉพำะทำงส ำหรับ INC  (ล ำปำง,เชยีงใหม)่ พยำบำล / 1 คน 4,500        UC  ต.ค.62-ก.ย.63
6.2 อบรมเฉพำะทำง ICWN ระยะด ำเนินกำร 2 สัปดำห์ (เชยีงใหม)่ พยำบำล / 1 คน 5,200        UC  ต.ค.62-ก.ย.63
6.3 ประชมุวิชำกำร INC Forum 2563 (เชยีงใหม)่ พยำบำล / 1 คน UC  ต.ค.62-ก.ย.63
6.4 เจำ้หน้ำทีไ่ด้รับกำรอบรมฟืน้ฟคูวำมรู้เชงิปฏิบัติกำร กำรป้องกนัและควบคุม จนท.รพ.งำว รพ.งำว 5,000        UC  ต.ค.62-ก.ย.63
     กำรติดเชื้อในโรงพยำบำลโดยวิทยำกร หรือ INC รพ.สต. รวม 200 คน
6.5 อบรมงำนจำ่ยกลำง ของชมรมจำ่ยกลำงแห่งประเทศไทย หรืองำนจำ่ยกลำง
     สัญจรภำรเหนือ
6.6 ฟืน้ฟคูวำมรู้เชงิปฏิบัติกำร งำนจำ่ยกลำงแกเ่จำ้หน้ำที ่รพ.สต.
6.7 ศึกษำดูงำน งำนจำ่ยกลำง นอกสถำนที่
6.7 สนับสนุน/ส่งเสริมให้ได้รับกำรอบรมควำมรู้ด้ำนอำชวีอนำมัยควำมปลอดภัย
     และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

7.งานผู้ปว่ยนอก อกัษร

จดับุคคลเขำ้รับกำรอบรมควำมรู้รำยโรค
 1. COPD พยำบำล/ 1 คน อำ่น  spirometry ได้ 20,000      UC
 2. Advance ICD 10 พยำบำล/ 1 คน 6,000        UC
 3. Thalassemia พยำบำล/ 1 คน 6,000        UC
 4. Warfarin Clinic พยำบำล/ 1 คน 6,000        UC
 5. ตำ พยำบำล/ 1 คน F/C 6,000        UC
 6. มะเร็ง พยำบำล/ 1 คน 6,000        UC
 7. TB พยำบำล/ 1 คน 6,000        UC
 8. NCD พยำบำล/ 4 คน 60,000      UC

8.การสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรระหว่างประจ าการตามแผนการพัฒนาบคุลากร (ฝึกปฏบิตั ิรพ.ล าปาง และ รพ.เกาะคา)
8.1 กำรอบรมฟืน้ฟวูิชำกำรด้ำนห้องผ่ำตัด - - - - - - -
8.2 ส่งพยำบำลฝึกทักษะกำรส่งเคร่ืองมือผ่ำตัด - - - - - - -
8.3 ส่งพยำบำลฝึกทักษะ งำน ICU - - - - - - -
8.4 ส่งพยำบำลฝึกทักษะ งำน ER พยำบำล/ 4 คน - - - - - -
8.5 ส่งพยำบำลฝึกทักษะ ห้องคลอด พยำบำล/ 4 คน - - - - - -

9.การพัฒนาวิชาการและศักยภาพบคุลากรดา้น วิชาการ
9.1 กำรฟืน้ฟดู้ำนสุขภำพจติและจติเวช (เชยีงใหม)่ พยำบำล/ 1 คน แนวทำงกำรดูแล 5,000        UC ศศิวิมล
9.2 กำรประชมุวิชำกำรด้ำนยำเสพติด ประจ ำปี (กทม.) พยำบำล/ 1 คน แนวทำงกำรดูแล 7,000        UC ดวงสมร



9.3 อบรมจติเวชเด็กและวัยรุ่น พยำบำล/ 2 คน รพ.งำว 10,000      UC ศศิวิมล
9.4 อบรมสมำคมโรคเอดส์ แห่งประเทศไทย พยำบำล/ 1 คน รพ.งำว 12,000      UC อรพนิ
9.5 ประชมุวิชำกำร Nurse case manager
9.6 อบรมวิชำกำรโรคไตเร้ือรัง
9.7 อบรมวิชำกำรผู้ป่วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง พยำบำล/ 1 คน รพ.งำว 12,000      UC ปรำนอม
9.8 อบรมหลักสูตรกำรพฒันำกำรลงรหัสโรค ICD 10 (Advance) (กทม.) พยำบำล/ 1 คน 12,000      UC
9.9 ฟืน้ฟกูำรไกล่เกล่ียทำงกำรแพทย์ - - - - - - -
9.10 อบรมฟืน้ฟวูิชำกำรโรคหลอดเลือดสมอง พยำบำล/ 1 คน รพ.งำว 12,000      UC เครือวัลย์

9.11 จดับุคลำกรเขำ้รับกำรอบรมตำมหน้ำทีท่ีไ่ด้รับมอบหมำย service plan ต่ำงๆ พยำบำล/ 1 คน 6,000        

       เชน่ stroke, MI, trauma, sepsis และงำนในหน้ำทีรั่บผิดชอบ IS,

       Head injury, UGIH, ระบำด, พษิสุนัขบ้ำ

10.งานคุณภาพ นำงรุจริำ 
  10.1 หลักสูตร HA 601  4 คน  รพ.งำว ผู้เขำ้รับกำรอบรม 40,200 UC  12-14 กพ.63
ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล เขำ้ใจมำตรฐำนระบบ

บริหำรควำมเส่ียง น ำ

ไปประยกุต์ใชใ้นโรง

พยำบำลได้อยำ่งมีประ

สิทธิภำพ

  10.2 หลักสูตร HA 602 2 คน  รพ.งำว ผู้เขำ้รับกำรอบรม 20,420  1-3 เม.ย.63
คุณภำพและควำมปลอดภัยทำงคลินิก สำมำรถวำงระบบบริ

หำรควำมเส่ียงทำง
คลินิกทัง้ในระดับภำพ
รวมและระดับทีมดูแล
ผู้ป่วย

  10.3 หลักสูตร HA 501 2 คน  รพ.งำว ผู้เขำ้รับกำรอบรม 20,420  22-24 เม.ย.63
กำรน ำมำตรฐำนสู่กำรปฏิบัติ เขำ้ใจมำตรฐำนระบบ

กำรถอดรหัสมำตรฐำน
กำรน ำมำตรฐำนสู่กำร

ปฏิบัติ ผ่ำนกำร
ประยกุต์ใช ้3C-PDSA

  10.4 หลักสูตร HA 401 4 คน  รพ.งำว ผู้เขำ้รับกำรอบรม 42,200 29 เม.ย.-1 พ.ค.63
เขำ้ใจมำตรฐำนระบบ
กำรถอดรหัสมำตรฐำน
กำรน ำมำตรฐำนสู่กำร

ประยกุต์ใช ้3C-PDSA
11.สำธำรณสุขสร้ำงสุข  Happy Heart  Happy Soul 240 คน คปสอ.งำว 1. บุคลำกรในองค์กร มีควำมสัมพนัธ์ทีดี่ต่อกนั 568,800     
พฒันำบุคลำกร องค์กรจดักำรควำมสุข (Happiness OKRs) คปสอ.งำว 2. สร้ำงควำมรักควำมผูกพนั และภำคภูมิใจ

3. เป็นองค์กรคุณธรรม



กจิกรรมจติอำสำ
1.บุคลำกรสำธำรณสุขสมัครเป็นจติอำสำในโครงกำร "เรำท ำดีด้วยหัวใจ"
2.กจิกรรมจติอำสำพฒันำและบ ำเพญ็สำธำรณประโยชน์
3.กำรพฒันำค่ำนิยมสู่วัฒนธรรมที่ดี
 3.1 งำนรดน้ ำด ำหัว
 3.2 กจิกรรมถวำยเทียนพรรษำ
 3.3 กำรท ำบุญประจ ำปีโรงพยำบำลงำว
 3.4 ท ำบุญสืบชะตำหน่วยงำน
 3.5 ท ำบุญตักบำตรวันส ำคัญ

240 คน

คปสอ.งำว

 - Happy Work Life

จดัท ำบันไดวิชำชพี ให้ครอบคลุมทุกวิชำชพีและติดตำมควำมกำ้วหน้ำในกำรพฒันำแต่ละวิชำชพี ทั้งด้ำน
วิชำกำรและกำรปรับเล่ือนต ำแหน่ง

คปสอ.งำว
บุคลำกรทรำบ Career path ท ำให้มีควำมรู้สึก 
มั่นใจในอำชพี ,รำยได้ของตน

กจิกรรมตำม ITA : กำรพฒันำชมรมจริยธรรม ขบัเคล่ือนชมรม จริยธรรม
 - แต่งต้ังคณะท ำงำนขบัเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำน มีชมรมจริยธรรม หนก.
 - ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม ลงทะเบียนเรียบร้อยใน... บริหำรทัว่ไป
 - จดัท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม มีแผนปฏิบัติกำร...... บริหำรทรัพฯ

1,624,020  

สสอ. 1 ชมรม + รพช. 1 ชมรม คปสอ.งำว
ตลอดทัง้ปี








