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การ

คัดเลือก 

คัดสรร

เพ่ือตองสนอง

ความต้องการ

บุคลากรของทุก

หน่วยงานได้ตาม

ความคาดหวัง

ทุกหน่วยงานร้อยละบุคลากร

ผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด

 - บริหาร/HRD

ค่าตอบแทน

/แรงจูงใจ

ของบุคลากร

เพ่ือให้บุคลากร

ทุกระดับได้รับ

ค่าตอบแทนและ

แรงจูงใจ ตาม

ระเบียบและพึง

พอใจ

ทุกวิชาชีพ

 และทุก

ระดับท่ีพึง

ได้รับ

ทุกหน่วยงาน

ได้รับ

ค่าตอบแทนท่ี

ถูกต้อง ตรงเวลา

 ร้อยละ 100

 ตามแผนการใช้

เงินส่วนกลางและ

เงินบ ารุง

บริหาร/HRD

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการท างาน (Happy People Happy Workplace)

โครงการ  สร้างความสุขให้บุคลากร ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ(คัดเลือก คัดสรร แรงจูงใจ)

รายละเอียด

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/

จ านวน

ตัวช้ีวัด ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณรวม

(บาท)



โครงการ

ปฐมนิเทศ 

เจ้าหน้าท่ี

ใหม่ 

เพ่ือให้ จนท.ใหม่

 มีความเข้าใจใน

บริบทของ

โรงพยาบาล  

สามารถท างาน

ได้อย่างมีความสุข

จนท.ใหม่

 ทุกคน

จนท.ใหม่ ทุกคน

ได้รับการ

ปฐมนิเทศ ร้อย

ละ 100

HRD

ประกวด

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

ในท่ีท างาน

เพ่ือให้เกิด 

Healing 

Environement 

และการพัฒนา 

GEEN&CLEAN

ทุกหน่วยงานจ านวน

หน่วยงานท่ีมี

การด าเนินงาน

ตามนโยบาย

HRD/ENV

ผู้จัดท า  นางคันธารัตน์   สุนทรประทุม

โทรศัพท์/โทรสาร 036-391267-8 / 081-2060786

E-mail:  khantarat2505@gmail.com





ต.ค-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

โครงการตรวจ

สุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย

บุคลากร (ก่อน

ประจ าการ และตรวจ

สุขภาพประจ าปี)

เพ่ือเฝ้าระวัง และการ

ดูแลสุขภาพของบุคลากร

บุคลากรใน

 คปสอ.ทุก

คน

บุคลากรท่ี

ได้รับการดู

และสุขภาพ

 มากกว่า

ร้อยละ 90

โครงการขับข่ี

ปลอดภัย ห่วงใย

สุขภาพ

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ตะหนักในด้านความ

ปลอดภัยทางจราจร และ

เป็นตัวอย่างท่ีดีต่อ

ประชาชน

จนท.ท่ีขับข่ี

ยานพาหนะ

มาท างาน

ทุกคน

ร้อยละ 100

 ของ

บุคลากรท่ี

ปฏิบัติตาม

แนวทางท่ี

ก าหนด

กิจกรรมส่งเสริม

ความสุขใจ แก่

บุคคลากร

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความสุข ในประเด็น 

Happinomiter

ทุกคน ร้อยละ 

Happinome

ter มากกว่า

60

กิจกรรมกายกับใจ

อยู่คู่กัน

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

กายและใจให้สมดุล
ร่วมกิจกรรม

ทุกคน ร้อยละ 90

จัดกิจกรรม/อบรม
ปรับพฤติกรรม
ให้กับจนท.ในกลุ่ม

เส่ียง และกลุ่มป่วย

 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา
ให้บุคลากรแต่ละกลุ่ม
มีสุขภาพดีร่วม

กิจกรรมแต่ละกลุ่ม

จนท.กลุ่มดี

 กลุ่มเส่ียง 

และกลุ่มป่วย

ร้อยละ 91

ผู้จัดท ำ  นำงคันธำรัตน์   สุนทรประทุม

โทรศัพท์/โทรสำร 036-391267-8 / 081-2060786

E-mail:  khantarat2505@gmail.com

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รำยละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย/

จ ำนวน
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน



ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64ก.ค.-ก.ย. 64

100,000 HRD/IC

 - HRD/ENV

5,000 คณะกรรม

กำรชมรม

จริยธรรม

 HRD

 HRD

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท) หน่วยงำน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
งบประมำณ

รวม

(บำท)



ต.ค-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64

กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ท่ี

ดีกับบุคลากร และ

เครือข่าย

บุคลากรและ
เครือข่าย

จ านวนคร้ังการ

ด าเนินการด้าย

จิตอาสา

กิจกรรม 5ส เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม และพัฒนาองค์กรสู่

 GREEN&CLEAN 

Hospital

จนท.ทุกคน จ านวนคร้ังการ

ด าเนินการ 5 ส

โครงการกีฬา

เช่ือมสัมพันธ์ คป

สอ.เสาไห้

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีระหว่างเครือข่าย 

เกิดความร่วมมือ และ

ส่งเสริมการมีสุขภาพดี

บุคลากรและ

เครือข่าย

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม ร้อย

ละ 80

โครงการตามรอย

พ่อ ด้วยความ

พอเพียงสู่ชุมชน

เพ่ือสร้างความร่วมมือท่ี

ดีระหว่างบุคลากรกับ

ชุมชน

บุคลากรและ
เครือข่าย

ความพึงพอใจ

ในกิจกรรม ร้อย

ละ 80

กิจกรรมท าดีใน

วันเกิด

เพ่ือส่งเสริมการท า

คุณประโยชน์แก่องค์กร

 และสังคม

บุคลากรและ

เครือข่าย

จ านวนคร้ังการ

ท ากิจกรรม

ผู้จัดท ำ  นำงคันธำรัตน์   สุนทรประทุม

โทรศัพท์/โทรสำร 036-391267-8 / 081-2060786

E-mail:  khantarat2505@gmail.com

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รำยละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/จ ำนวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน



ก.ค.-ก.ย. 64 ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64ก.ค.-ก.ย. 64

2,000 HRD

2,000 HRD/5ส

5,000 HRD

2,000 HRD/ทีม
ยุทธ1

 - HRD

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท) หน่วยงำน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน งบประมำณ

รวม

(บำท)



ต.ค-ธ.ค. 63ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64ก.ค.-ก.ย. 64

พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และ

ทักษะ ของบุคลากร

 ตาม  

Core&Functional 

Competency

เพ่ือให้บุคลากรทุก

ระดับได้รับการ

พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ 

ในการน ามาปฏิบัตงาน

บุคลากรทุก

หน่วยงาน ทุก

วิชาชีพ

บุคคลากรท่ี

ได้รับการ

พัฒนา

สมรรถนะ 

ตามแผน ร้อย

ละ 80

พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และ

ทักษาเฉพาะด้าน 

(Specifice 

Competenc )

เพ่ือให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนา ความรู้ 

ความสามารถ และ

ทักษะเฉพาะทางหรือ

เฉพาะด้าน 

สอดคล้องตามบริบท

 และความสามารถ

ของโรงพยาบาล

ทุกวิชาชีพ จ านวน

บุคลากรแต่ละ

วิชาชีพ ได้รับ

การพัฒนา

เฉพาะด้าน

อบรม ESB /
กิจกรรม OD

เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์

บุคลากร ด้าน

พฤติกรรมบริการ
สู่ความเป็นเลิศ

บุคลากรทุก

หน่วยงาน ทุก

วิชาชีพ

ร้อยละของ
บุคลากรท่ี

เข้าร่วม

ผู้จัดท ำ  นำงคันธำรัตน์   สุนทรประทุม

โทรศัพท์/โทรสำร 036-391267-8 / 081-2060786

E-mail:  khantarat2505@gmail.com

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน



ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64ก.ค.-ก.ย. 64

เงินบ ารุง ตาม

แผนพัฒนา

ของหน่วยงาน

HRD/ทุก

วิชาชีพ

เงินบ ารุง ตาม

แผนพัฒนา

ของหน่วยงาน

 หรือ

งบประมาณ

จากภายนอก

HRD/ทุก

วิชาชีพ

งบร.พ.เฉลิม

พระเกียรติ  

40,000 บาท

ทีมน า/HRD

งบประมาณรายไตรมาส (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ

รวม

(บาท)



ต.ค-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

โครงการ

สร้างคนดี ศรี

เสาไห้  และ

 บุคคลดีเด่น

ระดับต่างๆ

เพ่ือให้บุคลากร 

ได้รับการฟ้ืนฟู

ความรู้ และการ

ได้รับความรู้ด้าน

การเป็นคนดี

บุคลากรทุก

คน

 - บุคลากรเข้า 

 อบรมฯร้อยละ

 95              

   - บุคลากร

ดีเด่นด้านต่างๆ

 อย่างน้อย

ระดับอ าเภอ

องค์กรแห่ง

ความสุข

เพ่ือให้บุคลากรมี

ความสุขท้ัง ๘ ด้าน

 ในเกณฑ์ 

Happinomiter 

มากข้ึน

บุคลากร
ทุกคน

ค่าเฉล่ีย

ความสุขของ

บุคลากร

มากกว่าร้อยละ

 60

โครงการ

โรงพยาบาล

คุณธรรม

เพ่ือพัฒนาให้

โรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์โรงพยาบาล

คุณธรรมอย่างย่ังยืน

โรงพยาบาล

ผ่านเกณฑ์

การพัฒนา

โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
องค์กรคุณธรรม
ระดับจังหวัด

โรงพยาบาล

เลิศรัฐ

เพ่ือพัฒนา

โรงพยาบาลและ

ส่งประกวดรางวัล

เลิศรัฐ สาขาต่างๆ

ของหน่วยงาน

หน่วงยงาน

มีการพัฒนา

 และส่ง

ประกวด

รางวัลเลิศรัฐ

จ านวนเร่ือง
ท่ีส่งประกวด
รางวัลเลิศรัฐ

ผู้จัดท ำ  นำงคันธำรัตน์   สุนทรประทุม

โทรศัพท์/โทรสำร 036-391267-8 / 081-2060786

E-mail:  khantarat2505@gmail.com

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รำยละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย/

จ ำนวน
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน



ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค-มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64

งบประมาณจาก

กิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ 

60,000 บาท

HRD

 - HRD

 - HRD/ทีมน า

 - ทีม R2R/

ทุก

หน่วยงาน

งบประมำณรำยไตรมำส (บำท) หน่วยงำน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรโรงพยำบำลเสำไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ จังหวัดสระบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลำกรให้มีท้ังสุขภำพท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน (Happy People Happy Workplace)

โครงกำร  สร้ำงควำมสุขให้บุคลำกร ของโรงพยำบำลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

งบประมำณรวม

(บำท)


