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1 กำรประชุมคณะกรรมกำร 1. ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำเดือน

ทีม HRD ต.ค. 64 - #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คนละ 25 บาท 50 
คน

เงินบ ารุง คณะกรรมการเข้า
ร่วม

ทีม HRD
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD) ประจ ำเดือน 5๐ คน Sep-65   12 คร้ัง เป็นเงิน 15,000 บาท เงินประกัน ประชุม 12 คร้ัง
  เพ่ือด าเนินและติดตามงาน   จัดเดือนละคร้ัง รวมเป็นเงิน 15,000 บำท สังคม และ ITA

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 1. อบรมควำมรู้และเพ่ิมพูน บุคลากร ต.ค. 64 - #ค่าใช้จ่ายในการขอไปประชุมอบรมท้ังภายนอก/
และภายในรพ. ละ

เงินบ ารุง บุคลากร ทีม HRD
บุคลำกร ทักษะตำมควำมต้องกำรของ (ยกเว้นลูกจ้าง Sep-65   คนละ 3,000 บาท ต่อปี (ถัวเฉล่ียในฝ่ายได้) เงินประกัน ได้รับการพัฒนา และทีมน า
  เพ่ือเสริมการเรียนรู้ พัฒนา แต่ละวิชำชีพ Training รายวัน ท่ีท างาน รวมเป็นเงิน 1,260,000 บำท สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต่างๆ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ Need  ควำมเส่ียง กลุ่ม ไม่ถึง 6 เดือน) งานของตน
ของตนเอง โรคส ำคัญ จุดเน้นรพ. 420 คน

3 โครงกำรพัฒนำพฤติกรรม 1. กำรพัฒนำพฤติกรรม บุคลากร Jan-65 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ

เงินบ ารุง อัตราการเกิดข้อ ทีม HRD
บริกำร (ESB) บริกำรข้ันต้น (ESB) 450 คน   100 บาท 450 คน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน เป็นเงิน เงินประกัน ข้อร้องเรียนด้าน และทีมน า
  เพ่ือเน้นการส่ือสารกับผู้ป่วย   จัด 3 รุ่นๆละ 2 วัน   90,000 บาท สังคม พฤติกรรมบริการ ต่างๆ
และบุคลากรด้วยกันเอง #ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน วันละ 7 ช่ัวโมงๆละ 

1,200 บาท
ลดลงร้อยละ 10

ท้ังรพ.   1,200 บาท 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เป็นเงิน 50,400 จากปี 2564
  เพ่ือพัฒนาในกลุ่มงานด่าน   บาท และ
หน้าบริการ #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9,000 บาท ยกย่องต้นแบบการ

รวมเป็นเงิน  149,400 บำท บริการเป็นเลิศ
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4 โครงกำรบุคลำกรสัมพันธ์ 1.  คืนควำมสุขให้บุคลำกร บุคลากร ต.ค. 64 - #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ

เงินบ ารุง ความผาสุก และ ทีม HRD
  เพ่ือเพ่ิมความผูกพันในหมู่ และมหกรรมสร้ำงสุข 450 คน Sep-65   100 บาท 450 คน 3 วัน บาท เงินประกัน ความผูกพันของ และทีมน า

 บุคลากร สร้างความสุขในท่ี     จัดปีละ 3 คร้ัง  รวมเป็นเงิน  135,000 บำท สังคม บุคลากร รพ.บางบ่อ ต่างๆ

ส่ง
สสจ.

  แผนปฏิบัติงำนประจ ำ/โครงกำรโรงพยำบำล บำงบ่อ ประจ ำงบประมำณปี ๒๕๖5
หน่วยงำน.........คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD).........

  แผนปฏิบัติงำนประจ ำ/โครงกำรโรงพยำบำล บำงบ่อ ประจ ำงบประมำณปี ๒๕๖5
หน่วยงำน.........คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD).........



ท างาน ตลอดจนเสริมสร้าง 2. กิจกรรมตำมเทศกำล/ เพ่ิมมากข้ึนจากปี
รายได้ อีกท้ังมีช่องทางการ  วำระ 2563 ร้อยละ 2
ส่ือสารพบปะกับคณะกรรม 2.1 ปีใหม่/ กีฬาสี Jan-65 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในข้อ 1 เป็นภาคบ่ายของกิจกรรม
การบริหาร รพ. 2.2 สงกรานต์ เมย. 65 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในข้อ 1 เป็นภาคบ่ายของกิจกรรม

2.3 เกษียณ/ โยกย้าย Sep-65 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในข้อ 1 เป็นภาคบ่ายของกิจกรรม
2.4 ป่วยแอดมิท/ คลอดบุตร ต.ค. 64 - ไม่มีค่าใช้จ่าย
      มอบการ์ด กระเช้าเย่ียม Sep-65
2.5 สุขสันต์วันเกิด ต.ค. 64 - ไม่มีค่าใช้จ่าย
     เสียงตามสาย Sep-65

๕ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 1. ประชุมอบรมTALENT 
ของ

TALENT ของ ต.ค. 64 - #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ

เงินบ ารุง ทีม HRD
เปนเลิศและเปนเลิศดวย ของแต่ละแผนก มุ่งเน้น งาน/ ฝ่าย/ Sep-65   100 บาท 60 คน 12 คร้ัง เป็นเงิน 72,000 

บาท
เงินประกัน และทีมน า

ธรรมำภิบำล กลุ่มงาน #ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน วันละ 7 ช่ัวโมงๆละ สังคม ต่างๆ
60 คน  1,200 บาท 6 วัน เป็นเงิน 50,400 บาท

  จัดเดือนละ 1 วัน #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน  127,400 บำท
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6 โครงกำรพัฒนำจิต สู่ชีวิต 1. ประสำนงำน กับวัด บุคลากร รุ่นท่ี 1 #ค่าเช่ารถตู้โดยสาร วันละ 2,000 บาท 2 วัน 2 รุ่น เงินบ ารุง 1. อัตราการเกิดข้อ ทีม HRD
สมดุล ปัญญานันทาราม คลอง 6 รพ.บางบ่อ Feb-65  (เฉพาะวันขาไปและขากลับ) เป็นเงิน 8,000 บาท เงินประกัน ข้อร้องเรียนด้าน
  เพ่ือให้บุคลากรมีสติในการ จ. ปทุมธานี  ท่ีสนใจ และ รวมเป็นเงิน 8,000 บำท สังคม พฤติกรรมบริการ
ปฏิบัติงานและป้องกันข้อ 2. น ำบุคลำกรท่ีสนใจเข้ำ 30 คน และรุ่นท่ี 2 ลดลงร้อยละ 10
ร้องเรียนด้านบริการ ปฏิบัติธรรมในโครงกำร Mar-65 จากปี 2564

"เนกธัมมะ" เวลา 3 วัน 2. ความผาสุก และ
2 รุ่น รุ่นละ 15 คน ความผูกพันของ
3. นิมนต์พระอำจำรย์จำก บุคลากร Jun-64 #ค่าเช่ารถตู้โดยสาร วันละ 2,000 บาท 1 วัน บุคลากร รพ.บางบ่อ

  แผนปฏิบัติงำนประจ ำ/โครงกำรโรงพยำบำล บำงบ่อ ประจ ำงบประมำณปี ๒๕๖5

ผ่านตัวช้ีวัด ITA    
  1. การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    
  2.การเสริมสราง
วัฒนธรรมสุจริตใน
องคกร

   เพ่ือเตรียม-พัฒนาคนภายใต้
แนวคิดย่ิงเปิดเผย ย่ิงโปร่งใส 
(More open, more 
transparent)

หน่วยงำน.........คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD).........

..People Excellence       

..Governance Excellence

ส่ง
สสจ.



วัดปัญญำนันทำรำม รพ.บางบ่อ   เป็นเงิน 2,000 บาท เพ่ิมมากข้ึนจากปี
มำเทศนำ ท่ี รพ. บำงบ่อ  ท่ีสนใจ #ค่าอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท 80 คน เป็นเงิน 2563 ร้อยละ 2
ในหัวข้อ "ชีวิตท่ีสมดุล" 80 คน  4,000 บาท
เวลา 8.30-11.00น. #ค่าบ ารุงวัด 3,000 บาท
4. กิจกรรมพฤติกรรม รวมเป็นเงิน 9,000 บำท
บริกำรท่ีเป็นควำมคำดหวัง
ของผู้ใช้บริกำร
 เวลา 11.00-12.00 น.

๗ โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกร ๑. กำรจัดอบรมปฐมนิเทศ
บุคลำกรใหม่

บุคลากรใหม่ รุ่นท่ี 1 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ

เงินบ ารุง บุคลากร มีความสุข ทีม HRD
ใหม่ บุคลำกรใหม่ ทุกคน Jan-65   100 บาท 100 คน เป็นเงิน 10,000 บาท เงินประกัน ในการท างานร่วมกัน และทีมน า
  เพ่ือเป็นการแนะน าข้อมูล   จัด 2 รุ่นต่อปี 100 คน และ   99,000 บาท สังคม มากข้ึนประเมินโดย ต่างๆ
เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นในการเร่ิม และรุ่นท่ี 2 #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท ใช้ตัวช้ีวัดของ
ท างาน Jul-65 รวมเป็นเงิน 20,000 บำท Happinometer
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๘ โครงกำรส่งเสริมสภำวะ 1. ตรวจประเมิน-ติดตำม บุคลากร Jan-65 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ

เงิน PP 1.มีการตรวจสุขภาพ ทีม HRD
สุขภำพ พัฒนำควำมเส่ียง สุขภำพของบุคลำกร รพ.บางบ่อ   100 บาท 450 คน เป็นเงิน 45,000 บาท NON UC ประจ าปีแก่ 

บุคลากร
และทีมน า

ด้ำนสุขอนำมัยและควำม ประจ ำปี 2565 450 คน #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท เงินบ ารุง ปีละ 1 คร้ัง ต่างๆ
ปลอดภัยของบุคลำกร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท เงินประกัน 2.มีการตรวจวัดส่ิง
  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพกาย 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม บุคลากร Dec-64 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน

ละ
สังคม เสพติดในบุคลากร

และใจ สุขอนามัย ความ สุขภำพออกก ำลังกำย และ รพ.บางบ่อ   100 บาท 450 คน เป็นเงิน 45,000 บาท สม่ าเสมอ
ปลอดภัย บรรยากาศใน ลดกำรบำดเจ็บในกำรท ำงำน 450 คน #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 3.มีกิจกรรมการ
การท างาน ในแต่ละกลุ่มของบุคลากร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท ส่งเสริมสุขภาพใน

(กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่ม
ป่วย) และ สร้าง

บุคลากร ทุกกลุ่ม
ป่วย) และ สร้างค่านิยมแก่ 4. ลดอันตราย บาด
บุคลากรในการดูแลสุขภาพ เจ็บจาการท างาน

  แผนปฏิบัติงำนประจ ำ/โครงกำรโรงพยำบำล บำงบ่อ ประจ ำงบประมำณปี ๒๕๖5
หน่วยงำน.........คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRD).........



5. มีบุคคลต้นแบบ
ในการดูแลสุขภาพ

3. กำรดูแลสุขภำพจิตเชิงลึก บุคลากรท่ีมี Dec-64 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คน
ละ 100 บาท

1. จ านวนบุคลากร กลุ่มงาน
ในบุคลำกร ประวัติ/ เส่ียง   110 บาท 50 คน 3 คร้ังๆละ 1 วัน เป็นเงิน ท่ีเป็น/เส่ียงภาวะ จิตเวชและ
   เพ่ือป้องกันแก้ไขภาวะ ภาวะหมดไฟ   16,500 บาท หมดไฟ ลดลง ยาเสพติด
หมดไฟ (Burn out 50 คน #ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน วันละ 7 ช่ัวโมงๆละ 2.บุคลากรมีความ
Syndrome) และ สร้างความ   1,200 บาท 3 วัน เป็นเงิน 25,200 บาท สุขในการท างาน

ร่วมกันเข้าใจ ตนเอง ม่ันใจใน #ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท มากข้ึนประเมินโดย
ศักยภาพ สร้างการส่ือสารและ รวมเป็นเงิน  46,700 บำท ใช้ตัวช้ีวัดของ
ภาวะผู้น าท่ีดี Happinometer

รวมงบประมำณท้ังส้ิน 1,870,500 บำท (หน่ึงล้ำนแปดแสนเจ็ดหม่ืนห้ำร้อยบำทถ้วน)

ส่ง
สสจ.






