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Human Resource for Health Tranformation

1.ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
2.ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ(ร้อยละ 65)



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2562 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2562 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์  People Excellent

5. ผลการด าเนินงาน
1.หน่วยงานมีการน าระบบ HROPS ในการบริหารก าลังคน 83% 
2.มีกลไกบริหารก าลังคนทั้งในระดับจังหวัดและเขต

1.ด าเนินการบริหารคนผ่านคณะกรรมการ CHRO/HRM
2.การบริหารก าลังคนด้วย ระบบ HROPS 
3.การบริหารอัตราก าลัง ใช้กรอบ FTE

จุดอ่อน
1.ข้อมูลในระบบ HROPS มีบางหน่วยงานไม่
เป็นปัจจุบัน
2. นักทรัพยากรบุคคลขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการวางแผนก าลังคน

1. การพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัดและเขต
2. การจัดท าแผนอัตราก าลังคน ระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และ
เขตสุขภาพ
3. การพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ

ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มีระบบบริหารก าลังคนอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85
พัฒนาการวางแผนก าลังคนให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

จุดแข็ง
1. มีเครื่องมือ โปรแกรมในการ
บริหารก าลังคน

1.การอัพเดทข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2.หน่วยงานไม่มีการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพ
3.สายวิชาชีพที่มีบุคลากรน้อยกว่า ร้อยละ 65 ได้แก่ แพทย์แผนไทย/
จพ.อายุรเวท, นักโภชนากร, นักรังสีการแพทย,์ นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก, นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย, จพ.เวชกิจฉุกเฉิน, 
นักจิตวิทยา, นักกิจกรรมบ าบัด, นักกายอุปกรณ์, จพ.เวชสถิติ 



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2562 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น การบริหารจัดการก าลังคนให้เป็นคนดี และคนเก่ง

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : - ร้อยละของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการการพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (MOPH) ร้อยละ 80

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2562 ของเขตสุขภาพที่ 12  : ยุทธศาสตร์  People Excellent

1. มีการพัฒนาก าลังคนสุขภาพสอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
2. มีการใช้ MOPH เป็นค่านิยมร่วม 
3. มีการจัดท า succession plan ในต าแหน่งส าคัญ

1. การพัฒนาบุคลากรรองรับ service plan โดยใช้งบอดุหนุนของเขต
สุขภาพ
2. การร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาใน
เขตสุขภาพที่ 12 
3. การคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ MOPH ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขตสุขภาพ

5. ผลการด าเนินงาน

จุดอ่อน
1. โครงสร้าง HRM HRD แยกส่วนกัน

มีระบบ HROPS ในการจัดเก็บประวัติการศึกษา/ อบรม แต่ยังขาด
การ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

จุดแข็ง
1 มีระบบ HROPS

1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Service plan ใน 5 สาขา (Cancer/newborn/Trauma /
5สาขา/Kidney) จ านวน 100 คน
2.มีหน่วยงาน/สถาบันร่วม ในการพัฒนาก าลังคน คือ มอ./รพศ./วพบ./ วสส.ในเขตสุขภาพ
3.มีบุคลากรต้นแบบ MOPH ของแต่ละจังหวัด



7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2562 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2562 ของเขตสุขภาพที่ 12  : ยุทธศาสตร์  People Excellent

5. ผลการด าเนินงาน

1. ด าเนินการจัดท าข้อมลูอัตราการคงอยู่ของแต่ละหน่วยงาน 
2. การประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับช านาญการพิเศษโดยเขตสุขภาพ 
3. การน าผลการประเมิน Happinometer ไปใช้ในการวางแผนสร้างสุข

จุดอ่อน
1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียบุคลากรเชิงลึก เช่น สาเหตุการลาออก 
2. ขาดการวางแผนอัตราก าลัง แผนความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสืบทอด
ต าแหน่ง แผนการทดแทนบุคลากร 

1.การพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัดและเขตให้เป็นมอือาชีพ
2. การวางแผนอัตราก าลังคน เพื่อการสืบทอดต าแหน่ง และทดแทนบุคลากร
3. การสร้างความสุขของคนท างานและสุขภาวะองค์กร 

1.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ (ร้อยละ 65)

1. retention rate ร้อยละ 96.47
2.สาเหตกุารสูญเสีย  4 สายงานหลัก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่  การศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพอื่น  ปัญหา
สุขภาพ  ดูแลบุพการี

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพให้เป็นมีความสุข

3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (9 เดือน)
1.สสจ/รพศ/รพท. เริ่มมีการจัดตั้ง HR Clinic
2.หน่วยงานน าผลการประเมินHappinometet ไปใช้ในการวางแผนสร้างสุข
ร้อยละ 100



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2562 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

ทุกจังหวัดมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านสุขภาพ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2562 ของเขตสุขภาพที่ 12  : ยุทธศาสตร์  People Excellent

5. ผลการด าเนินงาน
1. มีการท า Mou ร่วมในการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป
2. วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนกเข้ามาด าเนินการในการพัฒนาปฐมนิเทศ

ข้าราชการบรรจุใหม่ และการพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan)

หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

จุดอ่อน
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังมีน้อย

1.เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ
2.หน่วยงานดาเนินงานด้าน HR ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

สร้างภาคีเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน (HRN) 

ร้อยละของจังหวัดที่มีภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน)  ร้อยละ 70



1.ร้อยละของจังหวัดที่มีภาคี
เครือข่าย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน)  ร้อยละ 70

1.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสขุภาพ 
(retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ 
(ร้อยละ 65)

1.เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ
2.หน่วยงานด าเนินงานด้าน HR 
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

1.การพัฒนาศักยภาพนกัทรพัยากร
บุคคลระดับจังหวัดและเขต
2. การจัดท าแผนอัตราก าลังคน 
ระดับหน่วยงาน ระดับจงัหวัด
และเขตสุขภาพ

3. การพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคน
ให้มีประสิทธิภาพ

1.มีการพัฒนาก าลังคนสุขภาพ
สอดคล้องกับภารกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2. มีการใช้ MOPH เป็นค่านิยมร่วม 
3. มีการจัดท า succession plan
ในต าแหน่งส าคัญ

คนเพียงพอ เก่ง ดี  และมีความสุข

People Excellent
เขตสุขภาพที่ 12

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย : เขตสุขภาพที่ 12 มีการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ประสทิธิภาพ เพียงพอ และเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (>ร้อยละ 65)

2) ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ(ร้อยละ 65)

H1 พัฒนาการวางแผนก าลังคน
ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

H2 พัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพให้เป็นคนเก่งและ
คนดี

H3 บริหารก าลังคนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและธ ารงรักษา
ก าลังคนคุณภาพ เก่งและมีความสุข

H4 สร้างเครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร/์
มาตรการ

1.การวางแผนอัตราก าลังคนเพื่อการ
สืบทอดต าแหน่ง และทดแทนบุคลากร
2. การสร้างความสุขของคนท างาน
และสุขภาวะองค์กร 

กิจกรรม
หลัก

ระดับ
ความส าเร็จ

1.ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มี
ระบบบริหารก าลังคนอย่างมเีอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85

1.ร้อยละของจังหวัดที่มีกาบริหาร
จัดการการพฒันาก าลงัคนไดต้าม
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 
2.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเสรมิสร้าง
ค่านิยมองค์กร(MOPH)  ร้อยละ 80



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ CHRO
ประจ าปีงบประมาณ 2562
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