สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ คปสอ........เถิน...... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลาดับ

รหัสโครงการ

1

0๘0301

ชื่อโครงการ

UC

งบประมาณ
สปสช.
สสจ.

รวม
งบ อื่นๆ งบประมาณ
ไม่ใช้(บาท)

PPA

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน

โครงการผลิตและ
พัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ คปสอ.เถิน
(Development :
HRD)
2
3

0๘030๒
0๘030๓
รวม ๓ โครงการ

.โครงการ Happy MueangThoen องค์กรแห่งความสุข

548090
548,090

0

ไม่ใช้
548,090
0 548,090

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลาปาง ปีงบประมาณ 2564
คปสอ.เถิน จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ
2. Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
3. การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกสธ. : 1. ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพทีม่ ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ต้ามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ าหนด
2. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
3. ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
5. ร้อยละของจังหวัดทีม่ ีบคุ ลากรสาธารณสุขเพียงพอ
6. ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
เป้าหมายจังหวัดลาปาง :
1.อัตรากาลังทีม่ ีอยู่จริงของหน่วยบริการทุกระดับทีเ่ พียงพอคิดเป็นร้อยละ 80 ขึน้ ไป เมื่อเทียบกับกรอบอัตรากาลังทีค่ วรมี
ปี 64 =…88%…ปี 65=…90%..
2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคน เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรด้านสุขภาพทัง้ ปริมาณและศักยภาพเพียงพอ ปี 61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ
3. บุคลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ
4. ทีม CHRO จังหวัด ทีม HR จังหวัดและอาเภอ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเพือ่ ทางานอย่างมืออาชีพ
ปี 64 =…ร้อยละ 100…ปี 65= … - ..
5. นาผลดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ปีี 64 =…ร้อยละ 90…ปี 65=…ร้อยละ 95..
6. จานวนบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทการจ้างทีป่ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 1 ปีขนึ้ ไป(นับตามปีงบประมาณ) จนถึงวันทีเ่ ก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดย
นับจากวันแรกทีเ่ ริ่มงานมีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ85 ปี 64 =…ร้อยละ 94…ปี 65= … 97 ..

7. ปี 64 = จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึน้ ไป
8. ปี 64 = จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ค่านิยมร่วม MOPH และ Happinometer
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
เพิม่ ศักยภาพการให้บริการในปี 2563เพิม่ อัตรากาลัง/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ปัจจุบนั เป็น รพ. M2 60 เตียง เปิดให้บริการจริง87 เตียง อัตราครองเตียง 118.17
ปัจจุบนั Ward สามัญรวม แออัด ในปี 2564 มีแผนจะขยาย Ward ลงมาชั้น 2 (ศัลย์/เด็ก)
ICU เพิม่ เป็น 8 เตียง
ห้อง ผ่าตัด เปิดบริการเต็มเวลาราชการ 2 ห้อง นอกเวลาราชการ 1 ห้อง
Node รพสต. 2 แห่ง คือ รพสต.สเลียมหวาน/รพสต.วังหิน
/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Pappinometer ต่าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22
ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ต่าสุด รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ 67.43
ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา รพ.สต.ทั้ง 18 แห่ง ได้ดาเนินการจัดทา R2R ครบทั้ง 18 แห่ง แต่มปี ัญหาอุปสรรคเรือ่ ง การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ รพ.สต.
ทา R2R ไม่ต่อเนือ่ ง และในปี 2563 มีรพ.สต.ทีไ่ ปนาเสนอ R2R ในระดับจังหวัดจานวน 5 แห่งตามเกณฑ์พฒ
ั นาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
ระยะเวลา
ผลผลิตของ
งบประมาณ
ลาดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินกา
ร
รหัสโครงการ....0๘0301................
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน
คปสอ เถิน
มีการบริหารจัดการ
1
ไม่ใช้งบฯ
ปิยะพร/ประยูร
คปสอ
กาลังคนทีม่ ี
1.การบริหารจัดการอัตรากาลัง
เถิน
ประสิทธิภาพ
(Human Resource Management:HRM)
มีคาสั่งแต่งตั้ง
1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ 1 คณะ 20 คน
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดับ
คกก.
CHRO ม คปสอ.
1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อาเภอร่วมกั
บการประชุ

- รายงานการประชุม

uc

ตค.63 มีค64

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

ครบองค์ประชุม/ราย
1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคน กาหนดผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส
ระดับอาเภอ วิเคราะห์อัตรากาลังทัง้ เชิง
2 ครั้ง /ปี
ปริมาณและคุณภาพ
ทุกวิชาชีพ/รายไตรมาส
เชิงปริมาณ : กรอบ FTE
เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องกับการ
ทุก SP/รายไตรมาส
จัดบริการและ Service Plan
1.4 - การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลบุคลากร บุHROPS
คลากรทุก
การลงข้อมูลในระบบ HROPS
ประเภท
รายงานข้อมูลอัตรากาลังตามแบบฟอร์มที่ สสจ.
การจ้กาหนด
าง
ทุกประเภทการจ้าง รายงานความเคลื่อนไหวอัรายไตรมาส
ตรากาลัง
(บุคลากรออกหรือเข้าใหม่) หรือมีการจ้างผู้พกิ าร

ผลผลิตของ
โครงการ

ข้อมูลบุคลากร

-

-

ตค.63

มีความครบถ้วน
และเป็นปัจจุบนั
บริหารจัดการ
กาลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ข้อมูลบุคลากร
มีความถูกต้อง
ความครบถ้วน
และเป็นปัจจุบนั
2.ส่งข้อมูลตาม
กาหนดเวลา

คกก. CHRO
1.5 กรณีสูญเสียบุคลากร จัดทาหนังสือขอทดแทนต
าแหน่งว่าง
ครบองค์ประชุม/ราย
ไตรมาส
ไปที่ สสจ. ให้เป็นปัจจุบนั
2.การวางแผนอัตรากาลัง
(Human Resource Planing)
2.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 1 ปี และแผน 5 ปี1สครั
อดรั้ง บกับ Service Planคปสอ เถิน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินกา
ร
กค.64 กย.64

5 ม.ค. 64
5 เม.ย. 64ประยูร -สสอ
5 ก.ค. 64 ปิยะพร-รพ
5 ต.ค. 64

พ.ย.-63
-ธ.ค.64

มีแผนอัตรากาลัง

ตค.63

ปิยะพร/อภิวัน

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

และ Service Blueprint สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพ(Primary care Secondory & Tertiary care
และ Excellence)และสหวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกระดับทัง้ ในส่วนของ
1.สมรรถนะบุคลากร
คปสอ เถิน
1.กาหนดสมรรถนะหลักบุคลากรทุกระดับ(core2 competency)
ครั้ง
ทัง้ ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ
2.ประเมินสมรรถนะหน้างานบุคลากรทุกระดับ (functional
competency) ทัง้ ส่วนบริการและสนับสนุนบริการ

2.เตรียมความพร้อมบุคลากร

22 คน

คปสอ เถิน

1.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

1 ครั้ง
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านกาลังคน เพือ่ วางแผนการ
บริหารกาลังคน ทดแทนในส่วนของการเกษียณอายุราชการ
และลาออกจากราชการเพือ่
* วางกาลังคนทดแทน

คปสอ เถิน

ผลผลิตของ
โครงการ
ปีงบประมาณ
2564 - 2568

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินกา
ร
ประยูร

ผลการประเมิน
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามบท
บาทหน้าทีข่ อง
บุคลากรทุกระดับ
มากกว่าร้อยละ 80
1.บุคลากรใหม่ผ่าน
การปฐมนิเทศ
100%
2.ข้าราชการใหม่

พ.ย.63
มีค64

บูรณา
การ
กับหมวด
ค่าใช้สอย

ผ่านการทดลองงาน
100%
1. รายงาน
แผนรับ
การวิเคราะห์
จ่ายเงิน
2. ตาแหน่งว่าง บารุง
ลดลงตาม

มิย.64

ม.ค. 64

ปิยะพร/อภิวัน
ประยูร

ลาดับ

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน พื้นที่ดาเนินการ

* บริหารตาแหน่งว่าง
3. การบริหารจัดการกาลังคนเป็นแบบ One Province
One Hospital One resource ในทุกวิชาชีพ

ผลผลิตของ
โครงการ
เป้าหมายทีก่ าหนด

คปสอ เถิน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จานวน แหล่งงบ ดาเนินกา
ร

1. มีแผนบริหาร
กาลังคน
2. มีอัตรากาลัง
ทีเ่ พียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิงาน

3.1 จัดทาแผนกระจายอัตรากาลังหรือshare ทรัพยากรร่วมกัน
จัดให้มีการหมุนเวียนบุคลากรในสายสหวิชาชีพ
การจัดอัตรากาลังทีมสหวิชาชีพออกให้บริการ PCC เป้าหมาย
และเยี่ยมบ้าน แพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นั
10 กคนโภชนากร,
PCC
นักกายภาพบาบัด,ทันตาภิบาล ออกให้บริการผู้ปว่ ยในจัดตั้งหน่วยPCC สะเลียม
เพิม่ อีก 3 PCCคือ PCC วังหิน PCC แม่
ถอด และ PCC เด่นแก้ว
หวานวังหิน
3.2 การใช้ระบบโซน /แม่ข่ายการช่วยเหลือกั4นระหว่
โซน างโซน
/แม่ถอด
กาหนดให้มีประธานโซน ดูแลช่วยเหลือกันในระดั
โซนบ1ตาบล
ต.นาโป่
ระดัง บต.ล้
โซนอมแรด
/เด่นแก้ว
และระดับอาเภอตามลาดับวันที่ ออก PCC มีกโซน
ารหมุ
เวียนนบุรี ต.แม่วะคปสอ เถิน
2 นต.เถิ
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ ทันตฯ มาช่วโซน
ย ตามแผน
3 ต.แม่ปะ ต. แม่ถอดเถิน
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ ทันตฯ มาช่วโซน
ย ตามแผน
4 ต.แม่มอก ต.เวียงมอก
4. สรุปรายงานปัญหา อุปสรรคแก่ คปสอ/จังคปสอ./รายไตรมาส
หวัด
ทุกไตรมาส

1 ครั้ง

ตค..63- ธัญลักษณ์/ธนิสา
กย.64
ให้บริการตามแผน บูรณาการ
PCC มากกว่า
ย.2
ร้อยละ 80

ปฐมภูมิ

ปิยะพร/ประยูร

