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1. ชื่อ โครงการ : โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
2. ประเภทโครงการ

ฝ

ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงานแก้ไขปัญหา

แผนงานปกติ

3.ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง
1. อัตรากาลังที่มีอยู่จริงของหน่วยบริการทุกระดับที่เพียงพอ
2. อัตราความพึงพอใจบุคลากร
3. บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

4. หลักการและเหตุผล:
แผนยุทธศาสตร์กาลังคนด้านสุขภาพ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้เกิดการกระจายที่เหมาะสม มีอัตรากาลังคนด้านสุขภาพอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุขในการทางานเพื่อให้เกิดบริการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
การผลิตและการพัฒนากาลังคน ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสาคัญที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ดาเนินการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตในการทางาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ได้มอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ และ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการดูแลและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนตาม Service Plan
คปสอ.สบปราบ ได้กาหนดอัตลักษณ์ “ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี ” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบุคลากร
สาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติงานบริการสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีความรักความสามัคคีและเอื้อ
อาทรต่อกัน รวมทั้งสามารถดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 บุคลากรอาเภอสบปราบ 161 คน ข้าราชการ 64 คน ร้อยละ 39.75 ลูกจ้างประจา 5 คน ร้อยละ
3.10 ลูกจ้างวิชาชีพ 17 คน ร้อยละ 12.42 ลูกจ้างชั่วคราว 72 คน ร้อยละ 44.72 อัตราคงอยู่ ร้อยละ 97.57 (ลาออก2
คน, ย้าย 2 คน) การตรวจสุขภาพบุคลากร ร้อยละ 100 ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ มีภาวะดรรชนีมวลกาย(BMI) >25
ร้อยละ 21.70 และการสารวจความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 76.50 จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจ ขวัญ
กาลั งใจอยู่ ในระดั บ ต่ า ได้แ ก่ ด้านนโยบายการพัฒ นาบุ คลากร สวั ส ดิ การที่น อกเหนื อจากรายได้ และค่าตอบแทน
ตามลาดับ จากเหตุผ ลดัง กล่า ว คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลอาเภอสบปราบ ได้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขอาเภอสบปราบ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562 ขึ้น
เพื่อให้บุคคลากรสามารถทางานและดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. เป้าประสงค์ :
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1.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีม่ ีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้หน่วยงาน มีบุคลากรตามโครงสร้าง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เพื่อเสริมสร้างการทางานของบุคลากรให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
7. เป้าหมาย :
7.1 เป้าหมาย
1. บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลักในแต่ละวิชาชีพ
2. บุคลากรมีความพึงพอใจและความผาสุกในการทางาน
7.2 กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร คปสอ.สบปราบ จานวน 165 คน
8. กลยุทธ์/กลวิธี :
8.1 การประชุม /อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดาเนินงาน
8.2 การจัดกิจกรรมเสริมพลังเพื่อสร้างสัมพันธภาพและการพัฒนาองค์กร
1.ประชุมคณะกรรมการ CHRO อาเภอสบปราบ
- วางแผนอัตรากาลังและการหมุนเวียนการปฏิบตั ิงาน จนท.ภายใน คปสอ.
- วางแผนพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
8.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. พัฒนาระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ.สต. ( หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น , ระดับกลาง)
2. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
- พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
- พัฒนาตาม service plan
- พัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย R2R
8.4 การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข
1. การตรวจสุขภาพประจาปี
2. สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ
8.4 การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมร่วม MOPH
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
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- วันสาคัญ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันมหิดล
8.5 การประเมินผล
1. การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. การสารวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันองค์กร
3. ประเมินองค์กรคุณธรรม
8.6 ทาข้อตกลงคารับรองการปฏิบัติงาน
9.วิธีการ/กิจกรรม : เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆหลายกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
ห้วงระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการ CHRO
1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการ CHRO อาเภอ
1.2 ประชุมวางแผนอัตรากาลัง
พัฒนาบุคลากร
จนท. เกษียณราชการ
ปี 62 จพ.รังสีการแพทย์
ปี 63 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จพ. สาธารณสุขชุมชน
ปี 64 จพ.ทันตสาธารณสุข/พยาบาล
1.3 การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน จนท.
ภายใน คปสอ.
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร
2.1พัฒนาระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/
ผอ.รพสต. (หลักสูตร ผบต. / ผบก.)
2.2 พัฒนาตาม service plan
2.3 พัฒนาตามเกณฑ์ทางวิชาชีพ
1. อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบตั ิทั่วไป
2. EMT( หลักสูตร รพ.ลาปาง)
3. EMR ( หลักสูตร รพ.ลาปาง)
4. หลักสูตร พขร.
5.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ACLS
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ BLS
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้
การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
2.4 พัฒนาทักษะด้านวิชาการ
2..4.1 นาเสนอโครงร่างวิจัยR2R

2.4.2 นาเสนอผลการวิจัย R2R
ระดับอาเภอ

2.4.3 นาเสนอผลการวิจัย R2R
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ระดับจังหวัด
2.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
3.การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
สาธารณสุข
3.1 ตรวจสุขภาพประจาปีและประเมิน
ความเสีย่ งทางสุขภาพและอาชีวอนามัย
3.3 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ
- อบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- การออกกาลังกายทุกวันพฤหัสฯ
- บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ

ชื่อกิจกรรม

ห้วงระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

3.2 สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร คปสอ.
สบปราบ ปี 2562
- การแข่งขีนกีฬา คปสอ.สบปราบ
3.3กีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ปี 2562
3.4 สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
กีฬาสาธารณสุขโซนใต้
4. การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรในหน่วยงาน
4.1 จัดทาแผนองค์กรคุณธรรม
- ถ่ายทอดค่านิยมร่วม MOPH ให้
บุคลากรในเวทีประชุมประจาเดือน
- "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี"
4.2 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
4.2.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา
วันมหิดล
4.2.2 เข้าร่วมกิจกรรม รพ.
กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธที่ 3
4.3 ประเมินผลองค์กรคุณธรรมและ
ค่านิยม MOPH
4.3.1 การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูบคุ ลากร
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ
หน่วยงานต้นแบบ

4.3.2 การสารวจคุณภาพชีวิตความสุข
และความผูกพันองค์กร
4
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4.3.3 ประเมินความสุขบุคลากร
สาธารณสุข (Happinometer)

10. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 สิ้นสุด เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
11. ผู้(หน่วยงาน) รับผิดชอบ :
หน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก : คปสอ.สบปราบ
หน่วยงานสนับสนุน :
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
12. การติดตามกากับและประเมินผล:
12.1 การติดตาม
1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
2. รายงานผลการดาเนินงาน
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 เชิงปริมาณ
1. บุคลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90
13.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนานโยบายแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความผูกพันองค์กร มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
14. งบประมาณ:
. งบประมาณโครงการ จากเงิน UC จานวน 812,600 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี้
14.1 คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรระดับอาเภอ
1. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรระดับอาเภอ
ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
14.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ( งบประมาณการพัฒนาบุคลากร )
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง จานวน 2 คน
ระยะเวลา เมษายน 2562 – สิงหาคม 2562
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14.3 พัฒนาทักษะด้านวิชาการ
14.3.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ACLS
ระยะเวลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
( สามพันบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
14.3.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ BLS
ระยะเวลา วันที่ 6 และ 15 มีนาคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 140 คน*25บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 3,500 บาท
( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 3,500 บาท
14.3.3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
ระยะเวลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 20 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
( สองพันบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
14.3.4. ประชุมการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
ระยะเวลา วันที่ 29 มกราคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
( สามพันบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
14.4.5. การนาเสนอผลการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
ระยะเวลา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
จานวน 1คน*600 บาท *7 ชม.
เป็นเงิน 4,200 บาท
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*2 วัน
เป็นเงิน 3,000 บาท
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*2 วัน
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 1 คืน*1,000 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป- กลับ
เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่ารางวัลนาเสนองานวิจัย
เป็นเงิน 20,000 บาท
(สามหมื่นหกร้อยบาทบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 30,600 บาท
14.3.6. การนาเสนอผลการวิจัย R2R ระดับจังหวัด
ระยะเวลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถานที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและเอกสารการจัดทารูปเล่มงานวิจัย
เป็นเงิน 3,000 บาท
( สามพันบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
14.3.7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
รุ่นที่ 1 หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน ระยะเวลา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 สถานที่ จังหวัดชลบุรี
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 3 คัน*4,000 บาท*3 วัน
เป็นเงิน 36,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 24 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน เป็นเงิน 43,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 24 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 12 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน เป็นเงิน 33,600 บาท
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )
14.3.8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 สถานที่ กาญจนบุรี
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน*30,000 บาท*3 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 50 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 25 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน เป็นเงิน 70,000 บาท
รวมเป็นเงิน 265,000 บาท ( สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
14.3.9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระยะเวลา วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 สถานที่ กาญจนบุรี
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน*30,000 บาท*3 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 50 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 25 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน เป็นเงิน 70,000 บาท
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รวมเป็นเงิน 265,000 บาท ( สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
14.4 การเสริมสร้างสุขภาพ คปสอ.สบปราบ
14.4.1. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและอาชีวอนามัย ค่าจ้างเหมาตรวจตา,หู
ระยะเวลา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตรวจตา,หู
เป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงิน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )
14.4.2. การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ.สบปราบ
ระยะเวลา วันที่ 11 มกราคม 2562 สถานที่ โทกแม่วัง เทศบาลตาบลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน165 คน*50บาท*1 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 8,250 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน165 คน*25บาท*2 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 8,250 บาท
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน165 คน*200บาท*1 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 33,000 บาท
( สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 49,500 บาท
14.4.3. กีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ปี 2562
ระยะเวลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ โทกแม่วัง เทศบาลตาบลสบปราบ
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 50 คน*50บาท*1 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*25บาท*2 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*200บาท*1 มื้อ*1วัน
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาขบวนพาเหรด
เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
เป็นเงิน 2,000 บาท
( สองหมื่นบาทถ้วน )
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
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รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ACLS
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ
จานวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ 3,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน
3. ค่าวัสดุ –

เป็นเงิน 1,500 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท

หลักสูตร การอบรม ACLS
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน / Pre -test
09.00 – 10.30 น.
ทบทวน CPR guideline 2018+ Pitfall CPR
โดย พญ.สุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อานวยการ รพ.สบปราบ
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
การใช้อุปกรณ์ Telemedicine
โดย นส.สุภาพรรณ บุญมาวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ฝึกปฏิบัติเข้าทีม CPR
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
ฝึกปฏิบัติเข้าทีม CPR (ต่อ) + Post - test

รายละเอียดการประชุม/อบรม
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โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
หลักสูตร/กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ BLS
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ..สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 140 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 6 และ 15 มีนาคม 2562
งบประมาณ 3,500 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน*25บาท*1 มื้อ*2 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท
3. ค่าวัสดุ –
หลักสูตร อบรม BLS
วันที่ 6 และ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562
เวลา
กาหนดการ
13.00 – 14.30 น.
การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR) และการใช้เครื่อง AEDโดยคุณจิราพร คาเครื่อง
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
ฝึกปฏิบัติ CPR รายบุคคลและประเมินการปฏิบัติ

รายละเอียดการประชุม/อบรม
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โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
หลักสูตร/กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ/ นักวิชาการสาธารณสุข / เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จานวนผู้เข้าอบรม 20 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 2,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 20 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,000 บาท
3. ค่าวัสดุ –
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
ระยะเวลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การซักประวัติเบื้องต้น
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. หลักการวินิจฉัยโรคเบื้อต้น
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกาย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการตรวจร่างกาย
16.30 - 17.00 น. มอบหมายงานและสรุปรายงานผล

รายละเอียดการประชุม/อบรม
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โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
หลักสูตร/กิจกรรม นาเสนอการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 29 มกราคม 2562
งบประมาณ 3,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*1 วัน
เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*1 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท
3. ค่าวัสดุ
หลักสูตร : ประชุมการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
ระยะเวลา วันที่ 29 มกราคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานวิจัยและ R2R คปสอ.สบปราบ ปี 2562
09.10 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

โดย พญ.สุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
แนวทางการจัดทาวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัยระดับอาเภอ
โดย นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอโครงร่างการวิจัย

รพ.สต. บ้านจัว, รพ.สต.บ้านนายาง , รพ.สต.ปงกา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอโครงร่างการวิจัย

รพ.สต. บ้านไร่, กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ / งานแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล
พักรับประทานอาหารว่าง
แนวทางการจัดทาแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปการประชุม
รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
14

รหัสโครงการ 110301

หลักสูตร/กิจกรรม การนาเสนอการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 30 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
งบประมาณ 30,600 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
- ค่าวิทยากร
จานวน 1คน*600 บาท *7 ชม.

เป็นเงิน 4,200 บาท

2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 30 คน*50บาท*1 มื้อ*2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน*25บาท*2 มื้อ*2 วัน
- ค่าที่พัก
จานวน 1 คืน*1,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป- กลับ
- ค่ารางวัลนาเสนองานวิจัย

เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 2,400 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท

3. ค่าวัสดุ
หลักสูตร : การนาเสนอการวิจัย R2R ในหน่วยงาน
ระยะเวลา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.
การนาเสนอรายงานวิจัยและ R2R คปสอ.สบปราบ ปี 2562
09.10 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

โดย พญ.สุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
การนาเสนอรายงานการวิจัย

รพ.สต. บ้านจัว, รพ.สต.บ้านนายาง
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอรายงานการวิจัย

, รพ.สต.ปงกา รพ.สต. บ้านไร่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอรายงานการวิจัย

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ / งานแพทย์แผนไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอรายงานการวิจัย
15
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16.30 - 17.00 น.

กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการพยาบาล
สรุปการประชุม

รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 1 หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน
จานวนผู้เข้าอบรม 24 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 120,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 3 คัน*4,000 บาท*3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 24 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 24 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน
- ค่าที่พัก
จานวน 12 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน

เป็นเงิน 36,000 บาท
เป็นเงิน 43,200 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
เป็นเงิน 33,600 บาท

3. ค่าวัสดุ

หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
ระยะเวลา 15-16 สิงหาคม 2562
สถานที่ จังหวัดชลบุรี
เวลา
กาหนดการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 18.00 น.
เดินทางไปจังหวัดชลบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดชลบุรี
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
09.00 น. – 12.00 น. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
13.00 – 16.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2562
08.00 น. – 18.00 น. เดินทางกลับ จากจังหวัดชลบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น.
เดินทางกลับ ถึง ลาปาง

เวลา 10.00- 10.30 น. และ เวลา 14.00น. 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จานวนผู้เข้าอบรม 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562
งบประมาณ
265,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน*30,000 บาท*3 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 50 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 25 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน เป็นเงิน 70,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
ระยะเวลา 21-23 สิงหาคม 2562
สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา
กาหนดการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 18.00 น.
เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
09.00 น. – 12.00 น. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
13.00 – 16.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
08.00 น. – 18.00 น. เดินทางกลับ จากจังหวัดกาญจนบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 น.
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เดินทางกลับ ถึง ลาปาง

เวลา 10.00- 10.30 น. และ เวลา 14.00น. 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายละเอียดการประชุม/อบรม
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โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
หลักสูตร/กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จานวนผู้เข้าอบรม 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ
265,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 1 คัน*30,000 บาท*3 วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น
จานวน 50 คน*300บาท*2 มื้อ*3วัน เป็นเงิน 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 50 คน*50บาท*2 มื้อ*3 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าที่พัก
จานวน 25 ห้อง*1,400 บาท *2 วัน เป็นเงิน 70,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
ระยะเวลา 28-30 สิงหาคม 2562
สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา
กาหนดการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 18.00 น.
เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
09.00 น. – 12.00 น. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล
13.00 – 16.00 น.
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เข้าที่พักจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
08.00 น. – 18.00 น. เดินทางกลับ จากจังหวัดกาญจนบุรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
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18.00 – 21.00 น.

รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับ ถึง ลาปาง

เวลา 10.00- 10.30 น. และ เวลา 14.00น. 14.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ.สบปราบ
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 165 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 11 มกราคม 2562
งบประมาณ
49,500 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน165 คน*50บาท*1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน165 คน*25บาท*2 มื้อ
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน165 คน*200บาท*1 มื้อ
3. ค่าวัสดุ

เป็นเงิน 8,250 บาท
เป็นเงิน 8,250 บาท
เป็นเงิน 33,000 บาท

หลักสูตร : การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ.สบปราบ
ระยะเวลา วันที่ 11 มกราคม 2562
สถานที่ โทกแม่วัง เทศบาลตาบลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
12.00 – 12.10 น.
ลงทะเบียน
12.10 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
นโยบายการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ.สบปราบ ปี 2562
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.10 น.
14.10 – 18.30 น.
18.30 - 21.00 น.

โดย พญ.สุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ.สบปราบ

โดย คุณนันทพร สุริยา นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
พักรับประทานอาหารว่าง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬามหาสนุก
โดย คุณยุทธนา ถาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รับประทานอาหารเย็น

รายละเอียดการประชุม/อบรม
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โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
หลักสูตร/กิจกรรม กีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ปี 2562
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ 20,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 50 คน*50บาท*1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*25บาท*2 มื้อ
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*200บาท*1 มื้อ
- ค่าจ้างเหมาขบวนพาเหรด
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
3. ค่าวัสดุ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

2,500 บาท
2,500 บาท
10,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท

หลักสูตร : กีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ปี 2562

ระยะเวลา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ โทกแม่วัง เทศบาลตาบลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวลชนสบปราบสัมพันธ์ ปี 2562
09.30 – 12.00 น.
การแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ
เปตองชาย
เปตองหญิง
วอลเลย์บอลหญิง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น.
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ฟุตบอลชาย
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น

รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร คปสอ. โซนใต้
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 50 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 15 มีนาคม 2562
งบประมาณ 15,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 50 คน*50บาท*1 มื้อ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*25บาท*2 มื้อ
- ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จานวน 50 คน*200บาท*1 มื้อ
3. ค่าวัสดุ

เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท

หลักสูตร : การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร กีฬาสาธารณสุขโซนใต้
ระยะเวลา วันที่ 15 มีนาคม 2562
สถานที่ โรงพยาบาลเถิน
เวลา
กาหนดการ
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซนใต้ ปี 2562
09.30 – 12.00 น.
การแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ
เปตองชาย
เปตองหญิง
วอลเลย์บอลหญิง
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น.
การแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลชาย
18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น

รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล คปสอ.สบปราบ ปี 2562
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หลักสูตร/กิจกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ คปสอ.สบปราบ
จานวนผู้เข้าอบรม 165 คน
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 6 กันยายน 2562
งบประมาณ
20,000 บาท
รายละเอียด
1. ค่าตอบแทน –
2. ค่าใช้สอย
- ค่ารางวัลบุคคลต้นแบบ จานวน 20 คน*1,000บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
หลักสูตร : การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ

ระยะเวลา วันที่ 6 กันยายน 2562
สถานที่ โรงพยาบาลสบปราบ
เวลา
กาหนดการ
13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น.
สรุปผลการตรวจสุขภาพ
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ
15.00 – 15.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.00 น.
มอบรางวัล
บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ คปสอ.สบปราบ ปี 2562
16.00 - 16.30 น.
ปิดการประชุม
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