
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
................................................................ 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของ
ส านักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
(Quality of Work Life) หลักแนวคิด Happy Workplace 8 ประการ ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
1 ได้ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้  

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  1. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน ดังนี้ 

   กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ได้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศ
ที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 



 
กิจกรรมรวมใจ ร่วมแรงพิชิต Big cleaning Day หน่วยงาน (29-7-63) 

 

   - ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 
การจัดซื้อจัดจ้าง APPLICATION โปรแกรม ZOOM MEETING เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ 
สามารถด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

    



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   - ได้ด าเนินการจัดระบบและวิธีการท างานที่เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน โดยให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการทบทวนกระบวนงานและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน 

   - บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้รับการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
ตามสายงาน การเพ่ิมพูนทักษะและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของต าแหน่ง  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ประยุกต์สู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต ำแหน่ง
เลขท่ี

1. การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร
การเป็นข้าราชการท่ีดี" รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2562

กระทรวงสาธารณสุข 16-20.12.2562

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และการ
สัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 
2563

กบค. 7-10.1.2563

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร "How to 
omplement OKRs" ปี พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตสุขภาพ
ท่ี 1

6.2.2563

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน
การจัดท าผลงานทางวิชาการ (สายนักวิชาการ
สาธารณสุข) ส าหรับประเมินผลงาน เพ่ือแต่งต้ัง
ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

กบค. 24-25.8.2563

5. การอบรม เร่ือง การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R)

ส านักผู้เช่ียวชาญ กรม
 สบส.

18.9.2563

397 นำยสุวิจักขณ์ พรำนฟำน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 1. การอบรมพัฒนาผู้นิเทศและตรวจราชการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มแผนฯ 16-17.3.2564 อบรม

405 นำงสำวนันนภัส อ่อนหวำน เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 ส านักงาน ก.พ. ปี 2563 อบรม

1. หลักสูตรการสอบเทียบเคร่ืองตรวจสมรรถนะ
การได้ยิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24.2.2563 อบรม

2. หลักสูตร มาตรวิทยาทางการแพทย์ 30 ช่ัวโมง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24.2.2563 อบรม
3. หลักสูตรการสอบเทียบ/ทวนสอบเคร่ืองมือวัด
และทดสอบทางการแพทย์เบ้ืองต้น การประเมิน
ความไม่แน่นอนผลการวัดส าหรับเคร่องมือวัด/
ทดสอบทางการแพทย์เบ้ืองต้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25.2.2563 อบรม

4. หลักสูตร การสอบเทียบ/ทวนสอบเคร่ืองมือ
แพทย์ทางอุณหภูมิและตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26.2.2563 อบรม

5. หลักสูตรการสอบเทียบ/ทวนสอบเคร่ืองวัด
ความดันโลหิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27.2.2563 อบรม

6. หลักสูตรการสอบเทียบ/ทวนสอบเคร่ือง
ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28.2.2563 อบรม

72 นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ นักจัดการงานท่ัวไป 1. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 ส านักงาน ก.พ. ปี 2563 อบรม

417 นำยสงกรำนต์ ชมภู นายช่างไฟฟ้า ช านาญงาน

394 นำยพีรวัส สักแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

รำยงำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับ หลักสูตรกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีจัด ช่วงเวลำ หมำยเหตุ

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้รับการพิจารณาความดีความชอบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้



ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับให้ได้ค่าตอบแทนพิเศษ สังกัดกรมสนับสนุน
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  
รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 และ รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที ่1 ให้บรรลุเป้าหมาย 

ข้าราชการ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในรอบการ
ประเมิน รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

ระดับ ดีเด่น  จ านวน 2 คน 
ระดับ ดีมาก  จ านวน 21 คน 

ข้าราชการ ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ในรอบการ
ประเมิน รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)  

ระดับ ดีเด่น  จ านวน 5 คน 
ระดับ ดีมาก  จ านวน 17 คน 

 



  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ด าเนินงานตาม
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว ดังนี้ 

   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ด ี
   - ได้ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการดูแล ป้องกัน และ
รักษาสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความเครียดของตนเองและครอบครัว 

 
กิจกรรมการออกก าลังทุกวันพุธ (เต้นแอร์โรบิก / ปั่นจักรยาน ฯลฯ) 

 



 
การเตรียมความพร้อมให้กับเจา้หน้าที่รบัมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 และวิธปี้องกันการติดเช้ือในสถานที่ท างาน พร้อมสร้างมาตรการ 
การตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าท างาน โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1/1 เชียงราย มาให้ค าแนะน าพร้อม

สาธิตการท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ใหก้ับเจ้าหนา้ที่ได้ทดลองท าและใช้ภายในหน่วยงานเพือ่สุขอนามยัที่ดีในการปอ้งกันจากเช้ือ COVID-19 

 

   - ได้ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล (ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้ด าเนินการนัด
หมายกับโรงพยาบาลนครพิงค์ (ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี) เพื่อประชาสัมพันธ์และอ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี พร้อมเตรียมอุปกรณ์จัดเก็บส าหรับการส่งตรวจ 

 
   

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม ดังนี้  

  อัตราก าลัง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปี 2563 จ านวน 48 คน ประกอบด้วย  



   - ข้าราชการ 29 คน 

   - ลูกจ้างประจ า 6 คน 

   - พนักงานราชการ 4 คน 

   - พนักงานจ้างเหมา 9 คน  

   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้บุคลากรมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
   - ได้ด าเนินการส่งเสริมให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีและค่านิยมที่เหมาะสมและ
เสริมสร้างให้บุคลากรเชื่อถือและไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 

   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคี 

   - ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีและ
ร่วมมือกันท างานมากขึ้น 

 
กิจกรรมความร่วมมือเตรียมส่งมอบแอลกอฮอล์ จ านวน 3,200 ลิตร  

ให้แก่ อสม. ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 (5-5-63) 



สรุปผลการด าเนินการ 

  การด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผล
ต่อการด าเนินการในบางกิจกรรมที่ต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งโดยภาพรวม กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 สามารถด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2563         
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