
UC สปสช. สสจ. PPA งบ อื่นๆ
1 0๘0301 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพคปสอ .เถิน ไม่ใช้

2 0๘030๒

โครงการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเปน็
มืออาชีพ คปสอ.เถิน
  (Development : 
HRD)

ไม่ใช้
3 0๘030๓ .โครงการ Happy  MueangThoen  องค์กรแห่งความสุข 548090 548,090

548,090 0 0 548,090รวม ๓ โครงการ

สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ ๓ คปสอ........เถิน......  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดับ รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณ รวม

งบประมาณ
(บาท)



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

     1. การผลิตและพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มืออาชีพ 

     2. Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

     3. การพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของกสธ. :  1. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพทีม่ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคนได้ต้ามเกณฑ์เปา้หมายทีก่ าหนด

         2. ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

         3. ร้อยละของหนว่ยงานทีม่ีการน าดัชนคีวามสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

         4. อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) 

         5. ร้อยละของจังหวัดทีม่ีบคุลากรสาธารณสุขเพยีงพอ 

         6. ร้อยละของครอบครัวทีม่ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

เป้าหมายจังหวัดล าปาง :

  1.อัตราก าลังทีม่ีอยู่จริงของหนว่ยบริการทกุระดับทีเ่พยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึน้ไป เมื่อเทยีบกับกรอบอัตราก าลังทีค่วรมี

   ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 

 2. มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคน เพือ่ใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทัง้ปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี61 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ

 3. บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 

 4. ทมี CHRO จังหวัด ทมี HR จังหวัดและอ าเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพือ่ท างานอย่างมืออาชีพ 

  ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  

 5. น าผลดัชนคีวามสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพฒันาองค์กร เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหนา้ทีม่ีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน  

  ปีี 64 =…ร้อยละ 90…ป ี65=…ร้อยละ 95..   

 6. จ านวนบคุลากรสาธารณสุขทกุประเภทการจ้างทีป่ฏิบติังานในหนว่ยงานเปน็ระยะเวลา 1 ปขีึน้ไป(นบัตามปงีบประมาณ) จนถึงวันทีเ่ก็บข้อมูลคงอยู่ในระบบโดย

   นบัจากวันแรกทีเ่ร่ิมงานมีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ85 ป ี64 =…ร้อยละ 94…ป ี65= … 97 ..  

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564

คปสอ.เถิน จังหวัดล าปาง



 7.  ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านยิมร่วม MOPH และ Happinometer และส่งประกวดองค์กรต้นแบบระดับเขตขึน้ไป 

 8.   ป ี64 = จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง ค่านยิมร่วม MOPH และ Happinometer  

สถานการณ์ / ข้อมลูพ้ืนฐาน :

เพิม่ศักยภาพการใหบ้ริการในป ี2563เพิม่อัตราก าลัง/สมรรถนะของเจ้าหนา้ที่

ปจัจุบนัเปน็ รพ. M2 60 เตียง  เปดิใหบ้ริการจริง87 เตียง  อัตราครองเตียง 118.17

ปจัจุบนั Ward สามัญรวม แออัด  ในป ี2564 มีแผนจะขยาย Ward ลงมาชั้น 2 (ศัลย์/เด็ก)

ICU  เพิม่เปน็ 8 เตียง

หอ้ง ผ่าตัด เปดิบริการเต็มเวลาราชการ 2 หอ้ง  นอกเวลาราชการ 1 หอ้ง

Node  รพสต. 2 แหง่   คือ รพสต.สเลียมหวาน/รพสต.วังหนิ

/ผลการวิเคราะหข์้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22

ผลการวิเคราะหข์้อมูล Pappinometer ต่ าสุดด้านการเงิน (Happy Money) = 50.22

ผลการประเมินความพงึพอใจและความผูกพนั  ต่ าสุด รายได้/ค่าตอบแทนต่างๆ  67.43

 ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา รพ.สต.ทั้ง 18 แห่ง ได้ด าเนินการจัดท า R2R ครบทั้ง 18 แห่ง แต่มปัีญหาอุปสรรคเรือ่ง การระบาดของโรคโควิด -19  ส่งผลให้ รพ.สต.
          ท า R2R ไม่ต่อเนือ่ง  และในป ี2563 มีรพ.สต.ทีไ่ปน าเสนอ R2R ในระดับจังหวัดจ านวน 5  แหง่ตามเกณฑ์พฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ....0๘0301................

1

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพคปสอ.เถิน
คปสอ เถิน มีการบริหารจัดการ

ไม่ใช้งบฯ ปยิะพร/ประยูร

1.การบริหารจัดการอัตราก าลัง คปสอ ก าลังคนทีม่ี

(Human Resource Management:HRM) เถิน ประสิทธิภาพ

1.1 ทบทวนคณะกรรมการ CHRO คปสอ 1 คณะ 20 คน  มีค าส่ังแต่งต้ัง

 ครอบคลุมทกุสาขาวิชาชีพและทกุระดับ

1.2 ประชุมคณะกรรมการ CHRO อ าเภอร่วมกับการประชุม คปสอ.คกก. CHRO - รายงานการประชุม uc ตค.63  มีค64

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

1.3 วิเคราะหส์ภาพปญัหาด้านก าลังคน ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ครบองค์ประชุม/ราย
ไตรมาส

กค.64  กย.64

ระดับอ าเภอ วิเคราะหอ์ัตราก าลังทัง้เชิง
ปริมาณและคุณภาพ

2 คร้ัง /ปี  ข้อมูลบคุลากร  -  - ตค.63

เชิงปริมาณ : กรอบ FTE ทกุวิชาชีพ/รายไตรมาส มีความครบถ้วน

เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องกับการ
จัดบริการและ Service Plan

ทกุ SP/รายไตรมาส และเปน็ปจัจุบนั

1.4 - การพฒันาคุณภาพฐานข้อมูลบคุลากร HROPS บคุลากรทกุ บริหารจัดการ

การลงข้อมูลในระบบ HROPS ประเภท ก าลังคน

รายงานข้อมูลอัตราก าลังตามแบบฟอร์มที ่สสจ. ก าหนด การจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ

ทกุประเภทการจ้าง รายงานความเคล่ือนไหวอัตราก าลังรายไตรมาส 1.ข้อมูลบคุลากร 5 ม.ค. 64
(บคุลากรออกหรือเข้าใหม)่ หรือมีการจ้างผู้พกิาร มีความถูกต้อง 5 เม.ย. 64ประยูร -สสอ

ความครบถ้วน 5 ก.ค. 64 ปยิะพร-รพ
และเปน็ปจัจุบนั 5 ต.ค. 64
2.ส่งข้อมูลตาม

ก าหนดเวลา

1.5 กรณีสูญเสียบคุลากร จัดท าหนงัสือขอทดแทนต าแหนง่ว่างคกก. CHRO พ.ย.-63

ไปที ่สสจ. ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
ครบองค์ประชุม/ราย
ไตรมาส  -ธ.ค.64

2.การวางแผนอัตราก าลัง

(Human Resource Planing)
2.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 1 ป ีและแผน 5 ปสีอดรับกับ Service Plan1 คร้ัง คปสอ เถิน มีแผนอัตราก าลัง  ตค.63 ปยิะพร/อภิวัน

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ



จ านวน แหล่งงบ

 และ Service Blueprint สายงาน แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร ปงีบประมาณ ประยูร

และพยาบาลวิชาชีพ(Primary care Secondory & Tertiary care  2564 - 2568

 และ Excellence)และสหวิชาชีพใหค้รอบคลุมทกุระดับทัง้ในส่วนของ
      1.สมรรถนะบุคลากร คปสอ เถิน

1.ก าหนดสมรรถนะหลักบคุลากรทกุระดับ(core competency)  2 คร้ัง ผลการประเมิน  พ.ย.63
ทัง้ส่วนบริการและสนบัสนนุบริการ สมรรถนะหลักและ มีค64
2.ประเมินสมรรถนะหนา้งานบคุลากรทกุระดับ (functional สมรรถนะตามบท
competency) ทัง้ส่วนบริการและสนบัสนนุบริการ บาทหนา้ทีข่อง

บคุลากรทกุระดับ

มากกว่าร้อยละ 80

      2.เตรียมความพร้อมบุคลากร
22 คน

คปสอ เถิน
1.บคุลากรใหม่ผ่าน บรูณา มิย.64 ปยิะพร/อภิวัน

1.ปฐมนเิทศบคุลากรใหม่ การปฐมนเิทศ การ ประยูร

100% กับหมวด

2.ข้าราชการใหม่ ค่าใช้สอย

ผ่านการทดลองงาน

100%

2. วิเคราะหส์ภาพปญัหาด้านก าลังคน เพือ่วางแผนการ1 คร้ัง คปสอ เถิน 1. รายงาน แผนรับ  ม.ค. 64

บริหารก าลังคน ทดแทนในส่วนของการเกษียณอายุราชการ การวิเคราะห์ จ่ายเงิน

และลาออกจากราชการเพือ่ 2. ต าแหนง่ว่าง บ ารุง

* วางก าลังคนทดแทน ลดลงตาม

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ

* บริหารต าแหนง่ว่าง เปา้หมายทีก่ าหนด

3. การบริหารจัดการก าลังคนเปน็แบบ One Province คปสอ เถิน 1. มีแผนบริหาร
One Hospital One resource ในทกุวิชาชีพ ก าลังคน

2. มีอัตราก าลัง

ทีเ่พยีงพอ
ต่อการปฏิบติังาน

3.1 จัดท าแผนกระจายอัตราก าลังหรือshare ทรัพยากรร่วมกัน

จัดใหม้ีการหมุนเวียนบคุลากรในสายสหวิชาชีพ ตค..63- ธัญลักษณ์/ธนสิา
การจัดอัตราก าลังทมีสหวิชาชีพออกใหบ้ริการ PCC เปา้หมาย  กย.64

และเย่ียมบา้น แพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,เภสัชกร,นกัโภชนากร,10 คน PCC ใหบ้ริการตามแผน บรูณาการ
นกักายภาพบ าบดั,ทนัตาภิบาล ออกใหบ้ริการผู้ปว่ยในจัดต้ังหนว่ยPCC สะเลียม PCC มากกว่า ย.2
เพิม่ อีก 3 PCCคือ PCC วังหนิ   PCC แม่
ถอด และ PCC  เด่นแก้ว หวานวังหนิ ร้อยละ 80 ปฐมภูมิ
3.2 การใช้ระบบโซน /แม่ข่ายการช่วยเหลือกันระหว่างโซน4 โซน /แม่ถอด

ก าหนดใหม้ีประธานโซน ดูแลช่วยเหลือกันในระดับต าบล ระดับโซน โซน 1 ต.นาโปง่ ต.ล้อมแรด/เด่นแก้ว
และระดับอ าเภอตามล าดับวันที ่ออก PCC มีการหมุนเวียนโซน 2 ต.เถินบรีุ  ต.แม่วะคปสอ เถิน

 พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหนา้ที ่ทนัตฯ มาช่วย ตามแผนโซน 3 ต.แม่ปะ ต. แม่ถอดเถิน
 พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหนา้ที ่ทนัตฯ มาช่วย ตามแผนโซน 4 ต.แม่มอก ต.เวียงมอก
4. สรุปรายงานปญัหา อุปสรรคแก่ คปสอ/จังหวัดคปสอ./รายไตรมาส  ปยิะพร/ประยูร

ทกุไตรมาส 1 คร้ัง

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินกา
ร

ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนที่ด าเนินการ
ผลผลิตของ
โครงการ


