
CHRO เขตสุขภาพที่ 12

วันท่ี 5 มีนาคม 2561
นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตรี
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มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ
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อัตราคงอยู่บุคลากร ปี 2558 - 2560
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มาตรการท่ีต้องด าเนินการ
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนก าลังคนของหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานต้องมีการด าเนินการจัดตั้ง HR Clinic

ทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน

Small 
Success

ข้อมูลก าลังคน
ในระบบ HROPS 
มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

ร้อยละความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
ในระบบ HROPS 
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ผลการด าเนินงาน
เขตสุขภาพที่ 12 มีการคืนข้อมูลดิบจากผลการ
ส ารวจให้กับทุกจังหวัด

ทุกจังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระดับจังหวัด
และหน่วยงานในสังกัด โดย สสจ.ปัตตานี และ 
รพท.ปัตตานี มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ทุกจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนสร้างความสุข
ของคนท างาน โดย สสจ.สตูล มีการประชุมเพื่อ
จัดท าแผนสร้างความสุขของคนท างานครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน

ทุกจังหวัดมีการด าเนินการโครงการ Happy 
Money

แนวทางการด าเนินงานต่อไป

ให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกเพื่อหาปัจจัยสร้างความสุขของคนท างาน

ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนสร้างความสุข
ของคนท างานครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ให้จังหวัดมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนสร้างความสุขของคนท างาน

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต
สุขภาพ
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ก บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “M” Mastery (เป็นนายตัวเอง)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “O” Originality (เร่งสร้างส่ิงใหม่)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “P” People Centered 
(ใส่ใจประชาชน)

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “H” Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)
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เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20

ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ 20

ยึดถือประโยชน์สวนรวม ปฏิเสธประโยชน์ทับซ้อน 20

ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 20

เป็นตัวอย่างท่ีดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน 20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “M” Mastery (เป็นนายตัวเอง)



2 MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12

เก
ณ

ฑ์ก
าร

คัด
เล

ือก
 

เกณฑ์ คะแนน (100 คะแนน)

พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และทักษะเหมาะสมกบัการ ปฏิบัติ
หน้าที่ทันยุคสมัย ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน

20

พัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่หน่วย ราชการอ่ืน
และประชาชนได  ้อย่างเหมาะสม

20

มุ่งมั่นในการพัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพยิงขึ้น 20

ให้ความส าคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 

20

เป็นคนช่างสังเกต ตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อน ามา พัฒนา
งานของตน และพัฒนาต่อยอดสูงานวิจัยได้

20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “O” Originality (เร่งสร้างส่ิงใหม่)
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เอื้อเฟื้อ มีน ้าใจไมตรีและมีความเมตตาตอ่ผู้รับบริการ 20
มีทักษะด้านการสอสาร การบริการที่เป็นมิตร และการบริการประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

20

ให้บริการโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเท่าเทียมและหลัก
สิทธิมนุษยชน ของผู้รับบริการ

20

ให้บริการและอ านวยความสะดวกโดยปราศจากความอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ได้ค านึงถงึเช้ือชาติ ภาษา เพศ สภาพทาง
กาย เศรษฐกิจฐานะทางสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา เป็นต้น

20

ใช้ทรัพยากรของทางราชการ อย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 20

บุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ  “P” People Centered 
(ใส่ใจประชาชน)
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ส.ค.61

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัล
ใน งานมหกรรม
วิชาการเขต
สุขภาพ

มิ.ย.61

จังหวัดส่งผล
การคัดเลือกให้
เขตสุขภาพ

เม.ย.61

คัดเลือกระดับ
หน่วยงาน 
ส่งผลคัดเลือก
ให้จังหวัด

ก.ค.61

พิจารณา
คัดเลือกระดับ
เขตสุขภาพ

พ.ค.61

ทุกจังหวัด
ด าเนินการ
คัดเลือกระดับ
จังหวัด

มี.ค.61

ทุกหน่วย
ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ

Time 
line

MOPH MODEL
การสรรหาบุคลากรต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 12



3 สรุป ว.16  และอ่ืนๆ

ความเป็นมา

ปัญหา
งบประมาณ/ต าแหนง่ว่าง
เกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจน 
ตีความไม่ตรงกัน



3 สรุป ว.16  และอ่ืนๆ

การแก้ไขปัญหา
จัดท าเกณฑ์พิจารณาเขตสุขภาพ กับ บค
กระทรวงร่วมกันให้เป็นลายลักษณ์อักษร
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและการเรียงล าดับ
ในทุกระดับ เพื่อให้โปร่งใส ทุกคนรับทราบและ
ตรวจสอบได้
บค จะด าเนินการในปีน้ี 317 ต าแหน่ง 

ผลที่ตามมา
ต าแหน่ง จพ.สธ./นว.สธ. หายไป
ปฏิบัติงานไม่ตรง จ.18



นักเรียนทุน พยาบาล
นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 วพบ.ยะลา และจะจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ในเดือนพฤษภาคม 2561

ก าหนดการสอบความรู้ผูข้อข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561

หน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพเกินกรอบ
หน่วยงานในเขตสุขภาพท่ี 12 ท่ียังขาดแคลนอัตราก าลัง คือ จังหวัดตรัง/พัทลุง/สงขลา

รายช่ือ
นักศึกษา
พยาบาล

ศาสตร์บัณฑติ 
ช้ันปีที่ 4 

(วพบ.ยะลา)

รายช่ือ โควตา

นางสาวนูรตัสนีม สาและ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี

นางสาวนูรีฮัน ดาเลบะ บุตร อสม.จังหวัดนราธิวาส

นางสาววันไฮฟัต โตะสะ บุตร อสม.จังหวัดนราธิวาส

นางสาวอาวาติส มะนาแซ บุคคลทั่วไป จังหวัดนราธิวาส



แพทย์ประจ าบ้าน

โควตาพิเศษ สาขาอายุรศาสตร ์และศัลยศาสตร์ 
ฝึกอบรมท่ี รพศ.หาดใหญ่ ภายในวันท่ี 2 มี.ค. 61

ทุกโรงพยาบาลส่งโควตาแพทย์ประจ าบ้าน
ภายในวันท่ี 14 ม.ีค. 61

สาขาจักษุ จิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดสรร โควตาโดย SP 
กระทรวง ร่วมกับราชวิทยาลัย ตามความขาดแคลน



ปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

งบประมาณโครงการ 1.4 ลบ (กลุ่มเป้าหมาย 260 คน)
กลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด (พัทลุง / ตรัง) 
65 คน ใช้งบประมาณ 257,400 บาท



4 มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพ

งบประมาณโครงการ 2.3 ลบ (กลุ่มเป้าหมาย 650 คน)
กลุ่มเป้าหมาย 2 จังหวัด (พัทลุง / ตรัง) 
300 คน ใช้งบประมาณ 510,000 บาท


