
ระยะเวลา
ด าเนินการ
(ระบุเวลาที่

ชดัเจน)

1 กิจกรรมตามเทศกาล/วาระส าคัญ บคุลากร เงินบ ารุง 1. ความ
ผาสุก และ

ทมี HRD

6.1 ปใีหม่/ กฬีาสี 450 คน ม.ค. 2566 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในภาคบา่ยของกจิกรรมโครงการล าดับ 5 เงินประกนั
ความผูกพนั
ของ และทมีน า

6.2 สงกรานต์ เม.ย. 2566 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในภาคบา่ยของกจิกรรมโครงการล าดับ 6 สังคม บคุลากร ต่างๆ
6.3 เกษยีณ/ โยกย้าย ก.ย. 2566 #ค่าใช้จ่ายอยู่ในภาคบา่ยของกจิกรรมโครงการล าดับ 7 จากปี2565

ร้อยละ 26.4 ปว่ยแอดมทิ/ คลอดบตุร มอบการ์ด กระเช้า
เยี่ยม

ตลอด ไมม่ค่ีาใช้จ่าย

6.5 จัดบอร์ดสุขสันต์วันเกดิบคุลากร ปงีบประมาณ #ค่าวัสดุอปุกรณ์ 5,000 บาท
2566  รวมเป็นเงิน  5,000 บาท

2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มคีวามพร้อมรองรับ
การเขา้สู่

TALENT ของ 1 คร้ัง/เดือน #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงินบ ารุง 1. จ านวน
TALENTมี

ทมี HRD
 ต าแหน่งที่สงูขึ้น(TALENT)ให้มศัีกยภาพเป็น
เลศิด้วย

กลุ่มงาน   100 บาท 60 คน 12 คร้ัง เปน็เงิน 72,000 บาท เงินประกนั ผลการ
ปฏบิติังานอยู่

และทมีน า

ธรรมาภิบาล
งาน/ ฝ่าย/ #ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน วันละ 7 ชั่วโมงๆละ สังคม ในระดับดี มี

เกนิร้อย
ต่างๆ

   เพื่อเตรียม-พฒันาคนภายใต้แนวคิดยิ่งเปดิเผย ยิ่ง
60 คน  1,200 บาท 6 วัน เปน็เงิน 50,400 บาท ละ 80

โปร่งใส (More open, more transparent)
#ค่าวัสดุอปุกรณ์ 5,000 บาท 2. ผ่าน

ตัวชี้วัด ITA

รวมเป็นเงิน  127,400 บาท
เร่ืองการ
บริหารและ
พฒันา
ทรัพยากร

โครงการ
รองรับตาม
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 11
 ด้าน  ตาม
แผน
ยทุธศาสตร์
ระบบสขุภาพ
ระยะ 5 ป๊ 
ยทุธศาสตร์ที่ 
11  การ
ยกระดับการ
พัฒนา
บุคคลากร มุ่งสู่
องค์กรสร้างสขุ

ลกัษณะ
โครงการ

  แผนปฏิบัติการด้ารนสาธารณสขุ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 จงัหวัดสมทุรปราการ
หน่วยงาน.........คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) โรงพยาบาลบางบ่อ.........

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ(ระบุ
เป้าหมายราย

กิจกรรม)

รายละเอียดการใชจ้า่ยเงิน
แหลง่

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

 ของ
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ



บคุคล
3 การประชมุคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล (HRD)
ทกุวันพฤหสั #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  คนละ 25 บาท 50 คน เงินบ ารุง 1. จ านวน

กรรมการ
ทมี HRD

ประจ าเดือน สัปดาหสุ์ดทา้ย
ของเดือน

  12 คร้ัง เปน็เงิน 15,000 บาท เงินประกนั เข้าประชุม 
เกนิร้อย  เพื่อด าเนนิและติดตามงานกจิกรรมและโครงการ

ต่างๆ
สุดทา้ยของ รวมเป็นเงิน 15,000 บาท สังคม ละ 80 ใน

แต่ละคร้ังแต่ละเดือน
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ บคุลากร ตลอด

ปงีบประมาณ
#ค่าใช้จ่ายในการขอไปประชุมอบรม  คนละ 3,000 เงินบ ารุง 1. จ านวน

บคุลากรเกนิ
ทมี HRD

 ประชุมอบรมสร้างความรู้และเพิ่มพนูทกัษะตาม
ความต้องการของ

420 คน ปงีบประมาณ  บาท ต่อป ี(ถัวเฉล่ียในแผนกได้) เงินประกนั ร้อยละ 80 
ได้รับการ

และทมีน า
มาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ, Training Need, 
Service Plan

(ยกเว้นลูกจ้าง
รายวัน

2566   รวมเป็นเงิน 1,260,000
บาท

สังคม พฒันาตาม
เกณฑ์

ต่างๆ
Plan, กลุ่มโรคส าคัญ,  ความเส่ียง และ จุดเนน้รพ. ที่ท างานไมถ่ึง มาตรฐาน

งานของ6 เดือน) ตน/แผนก/
ทมี5 โครงการจดัการองค์ความรู้(KM) บคุลากร 1 คร้ัง/เดือน #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงินบ ารุง
1. มี
นวัตกรรมใน ทมี HRD ส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างบรรยากาศทาง

วิชาการ ที่สนใจ   100 บาท 100 คน 12 วัน เปน็เงิน120,000 บาท เงินประกนั
เกดิขึ้นเกนิ
ร้อยละ ๑0 และทมีPCT

พฒันาสู่องค์กรการเรียนรู้ สู่การพฒันานวัตกรรม รวมเป็นเงิน 120,000 บาท สังคม
จากผู้เข้าร่วม
โครงการ

6 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการขั้นต้น (ESB) บคุลากร ม.ค. 2566 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงินบ ารุง 1. อตัราการ
เกดิข้อ

ทมี HRD
  เพื่อเนน้การส่ือสารกบัผู้ปว่ยและบคุลากรด้วยกนั
เอง

450 คน   100 บาท 450 คน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน เปน็เงิน เงินประกนั ข้อร้องเรียน
ด้าน

และคณะอย่างมปีระสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการท างาน
เปน็ทมี   90,000 บาท สังคม พฤติกรรม

บริการ
กรรมการ

บรูณาการที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มงานด่าน
หนา้บริการ

#ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน วันละ 7 ชั่วโมงๆละ 
1,200 บาท

ลดลงร้อยละ
 10

พฒันา
(จัด 3 รุ่นๆละ 2 วัน)   1,200 บาท 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน เปน็เงิน 50,400 จากป ี2565 การบริการ

  บาท 2. ยกย่อง
ต้นแบบการ#ค่าวัสดุอปุกรณ์ 9,000 บาท บริการเปน็
เลิศ ตอน รวมเป็นเงิน  149,400 บาท ส้ินปี

7
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ บคุลากรใหม่ รุ่นที่ 1 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงินบ ารุง 1. ความ

ผาสุก และ
ทมี HRD

  เพื่อเปน็การแนะน าข้อมลูเบื้องต้นที่จ าเปน็ในการ
เร่ิม

ทกุคน ม.ีค. 2566   100 บาท 100 คน เปน็เงิน 10,000 บาท เงินประกนั ความผูกพนั
ของ

และทมีน า

โครงการงาน
ประจ า HRD

โครงการ
รองรับตาม
ประเด็น
ยทุธศาสตร์ 11
 ด้าน  ตาม
แผน
ยทุธศาสตร์
ระบบสขุภาพ
ระยะ 5 ป๊ 
ยทุธศาสตร์ที่ 
11  การ
ยกระดับการ
พัฒนา
บุคคลากร มุ่งสู่
องค์กรสร้างสขุ

กรรมการ HRD
 5๐ คน



ท างาน 100 คน และ
  99,000 บาท

สังคม บคุลากร
เพิ่มมากขึ้น

ต่างๆ

และรุ่นที่ 2 #ค่าวัสดุอปุกรณ์ 10,000 บาท จากปี2565
ร้อยละ 2ก.ค. 2566 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

๘  โครงการตรวจประเมนิ-ติดตามสขุภาพของ
บุคลากร

บคุลากร ม.ค. 2566 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงิน PP 1.มกีาร
ตรวจสุขภาพ

ทมี HRD

ประจ าปี 2566
450 คน   100 บาท 450 คน เปน็เงิน 45,000 บาท NON UC ประจ าปแีก ่

บคุลากร
และแนก

 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ สุขอนามยั ความ #ค่าวัสดุอปุกรณ์ 5,000 บาท เงินบ ารุง ปลีะ 1 คร้ัง
 ทกุคน

ที่เกี่ยวข้อง

ปลอดภยัต่อบคุลากร รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เงินประกนั
สังคม

9 โครงการสง่เสริมสขุภาพออกก าลงักาย และลด
การ

บคุลากร ธ.ค. 2566 #ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน คนละ เงิน PP 1. มี
กจิกรรมการ

ทมี HRD

บาดเจบ็ในการท างาน ในแต่ละกลุ่มของบุคลากร 450 คน   100 บาท 450 คน เปน็เงิน 45,000 บาท NON UC ส่งเสริม
สุขภาพใน

และชมรม

(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย)
#ค่าวัสดุอปุกรณ์ 5,000 บาท เงินบ ารุง บคุลากร ทกุ

กลุ่ม
ออกก าลัง

 เพื่อสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายใจ เกดิ
การสร้าง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

เงินประกนั 2.. ร้อยละ
บคุลากรมี

กาย

วัฒนธรรมองค์กรในการดูแลสุขภาพ เปน็ต้นแบบ
สุขภาพที่

สังคม สภาวะ
สุขภาพดีดี : เส่ียง : ปว่ย
 เปน็
>50 : < 30 
: <20
3. ปลอด
บคุลากรที่

โครงการงาน
ประจ า HRD



ที่ติดเชื้อจาก
การ
ท างาน
4. มบีคุคล
ต้นแบบ
ในการดูแล
สุขภาพ

10 โครงการ HAPPY BBH 2023 : เก่ง ดี มสีขุ บคุลากร ก.พ.และ ม.ค. #ค่าวิทยากรเด่ียววันที่ 1 ทั้ง 4 รุ่น 3 ชม.ๆละ 1,200 เงิน PP
1. บคุลากร
มคีวาม ทมี HRD

 เพื่อพฒันาบคุลากรใหเ้กง่ขึ้น สุขภาพกายใจที่ดี มี
450 คน

2566  บาท เปน็เงิน 14,400 บาท
NON UC พงึพอใจต่อ

กจิกรรม
และทมีน า

ความสุขในงาน  กอ่ใหเ้กดิหวัใจบริการส่งผลต่อ #ค่าวิทยากรกลุ่ม 10 ฐานๆละ 2 คน คนละ 4 ชม.ๆ
เงินบ ารุง ต่างๆ โดยมี

ความพงึ
ต่างๆ

ประชาชนที่มารับบริการอย่างสูงสุด ซ่ึงสอดคล้อง
กบั ละ 600 บาท เปน็เงิน 192,000 บาท

เงินประกนั พอใจ
มากกว่าร้อย
ละ

ค่านิยมของโรงพยาบาล BBH: #ค่าวิทยากรวันที่ 2 กจิกรรมโภชนาการ ออกก าลัง สังคม 80
B Better service มรีะบบและพฤติกรรมบริการ
ที่ดี  กาย โยะคะ ธรรมมะ 4 รุ่น เปน็เงิน 57,600 บาท

2. อตัราการ
คงอยู่

B Be safety มคีวามปลอดภยัทั้งผู้ปว่ยและผู้ #ค่าวิทยากรวันที่ 3 กจิกรรมสุขภาพองค์รวม การนวด ของบุคลากร

H Happy Teamwork มคีวามสุขในการท างาน
ร่วมกนั  เพื่อสุขภาพ 4 รุ่นเปน็เงิน 76,800 บาท

(Retention 
Rate)

(จัดนอกสถานที่ 4 รุ่นๆละ 3 วัน)
#ค่ายานพาหนะผู้เข้ารับการอบรมและรับส่งวิทยากร

มากกว่า 
ร้อยละ 95

 ไป-กลับ 4 รุ่นเปน็เงิน 500,000 บาท
3. ความ
ผาสุก และ

#อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสถานที่เอกชน 450คนๆละ
ความผูกพนั
ของ

โครงการงาน
ประจ า HRD



 50 บาท วันละ 2 มื้อ 3 วัน เปน็เงิน 135,000 บาท บคุลากร
เพิ่มมากขึ้น#อาหารกลางวันสถานที่เอกชน 450 คนๆละ 400 จากปี2565
ร้อยละ 2

 บาท วันละ 1 มื้อ 3 วัน เปน็เงิน 540,000 บาท
4. ร้อยละ
ของ

#อาหารมื้อเย็น สถานที่เอกชน 450 คนๆละ 300
บคุลากรที่
ผ่านการ

 บาท 2 มื้อ เปน็เงิน 270,000 บาท
ประเมนิ
สมรรถนะ

#ค่าเช่าที่พกั 2 คืนๆละ 600 บาท
(คะแนน
มากกว่า 75)

จ านวน 450 คน เปน็เงิน 540,000 บาท เกนิ 90
#ค่าใช้จ่ายพธิีเปดิ 2,000 บาท
#ค่าจัดบธูนทิรรศการและปา้ยโครงการ 15,000บาท
#ค่าวัสดุอกุรณ์เอกสารจัดประชุมละ 100 บาท
 จ านวน 450 คน เปน็เงิน 45,000 บาท

รวมเป็นเงิน 2,387,800 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   3,858,400 บาท สามลา้นแปดแสนห้าหมื่นเปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

โครงการงาน
ประจ า HRD












