
แผนการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12
คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562  

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์  People Excellent

5. ผลการด าเนินงาน
1.หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูล (ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ใบประกอบวิชาชีพ = 89.74% , วุฒิการศึกษา = 99.25%)
2.มีกลไกบริหารก าลังคนทั้งในระดับจังหวัดและเขต
3.มีบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายขาดแคลน) 
เพียงพอ 80.85% 

1.ติดตามการปรับปรุงข้อมูล (ใบประกอบวิชาชีพ, วุฒิการศึกษา) ใน
รูปแบบคณะกรรมการ CHRO / คณะท างาน HRM และมีการบริหาร
ก าลังคนด้วย ระบบ HROPS 
2.การบริหารอัตราก าลัง ใช้กรอบอัตราก าลังที่ สป ก าหนด
3.จัดสรร-ก าหนดต าแหน่งในสายงานที่ขาดแคลน (การจัดสรร ตน.
พยาบาลวิชาชีพ / ก าหนดต าแหน่ง พรก พกส ในสายที่ขาดแคลน)

จุดอ่อน
1.ข้อมูลในระบบ HROPS มีบางหน่วยงานไม่
เป็นปัจจุบัน

1. จัดตั้ง HR Unit ระดับเขตสุขภาพ
2. การจัดท าแผนอัตราก าลังคน ระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด
3. มีแผนการกระจายทรัพยากรบุคคลระดับเขตสุขภาพ
4. การพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนใหม้ีประสิทธิภาพ

ระดับความส าเร็จของจงัหวัดที่มรีะบบบริหารก าลังคนอย่างมีเอกภาพและมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 85
พัฒนาการวางแผนก าลังคนให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

จุดแข็ง
1. มีเครื่องมือ โปรแกรมในการ
บริหารก าลังคน

1.ฐานข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
2.หน่วยงานไม่มีการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพ



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น    พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้เป็นคนเก่งและคนดี

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

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  : ยุทธศาสตร์  People Excellent

1.มีการพัฒนาก าลังคนสุขภาพสอดคล้องปัญหาส าคัญระดับเขต
2. มีการใช้ MOPH เป็นค่านิยมร่วม 
3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านDigital R2R KM Quality 

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

จุดแข็ง
1 มีระบบ HROPS

1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม Service plan ในสาขาอายุรกรรม ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ
โรคไม่ติดต่อ  แม่และเด็ก จ านวน 85 คน
2.มีหน่วยงาน/สถาบันร่วม ในการพัฒนาก าลังคน คือ มอ./รพศ./วพบ./ วสส.ในเขตสุขภาพ
3.มีบุคลากรต้นแบบ MOPH ระดับจังหวัด / ระดับเขต

1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม SP ร้อยละ 100
2.บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาด้าน Digital R2R KM Quality 



7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 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.การวางแผนอัตราก าลังคนเพื่อการสืบทอดต าแหน่ง และทดแทนบุคลากร
2. การสร้างความสุขของคนท างานและสุขภาวะองค์กร 
3.จัดท าหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนบุคลากร (for reallocation)

1.ร้อยละของบุคลากรสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายขาดแคลน) เพียงพอ (>ร้อยละ 71)
2.ร้อยละของหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรสุขภาวะ (ร้อยละ 80)

1.บุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสาย
ขาดแคลน) มีความเพียงพอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 

2.หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานองค์กรสร้างสุข ครบทุกหน่วย

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพให้เป็นมีความสุข

3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562  
1.สสจ/รพศ/รพท. เริ่มมีการจัดตั้ง HR Clinic
2.หน่วยงานน าผลการประเมิน Happinometet ไปใช้ในการวางแผนสร้างสุข
ร้อยละ 100
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3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 25634.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น
2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย :

1. ปัญหาส าคัญระดับเขตที่มีการจัดอบรมโดยภาคเีครือข่าย
ไม่ครอบคลุมทุกสาขา

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  : ยุทธศาสตร์  People Excellent

5. ผลการด าเนินงาน
1.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลการ พยาบาลเฉพาะทางสูติศาสตร์-ฉุกเฉิน – มอ.

ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ตามปัญหาส าคัญระดับเขตสุขภาพ 

1. หลักสูตรในการแก้ปัญหาส าคัญระดับเขตที่มกีารจัดอบรมโดยภาคีเครือข่าย 
ไม่ครอบคลุมทุกสาขา
2. ความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการจัดอบรมตามหลักสูตรในการแก้ปัญหา
ส าคัญระดับเขต

1.เพิ่มความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
ปัญหาส าคัญระดับเขต

สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ ให้เข้มแข็งและย่ังยืน (HRN) 
ร้อยละของปัญหาส าคัญระดับเขตที่มีการจัดอบรมโดยภาคีเครือข่าย (ร้อยละ 100)



1.เพิ่มความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามปัญหาส าคัญระดับเขต

1. จัดตั้ง HR Unit ระดับเขตสุขภาพ
2. การจัดท าแผนอัตราก าลังคน ระดับ
หน่วยงาน ระดับจังหวัด
3. มีแผนการกระจายทรัพยากรบุคคล
ระดับเขตสุขภาพ
4. การพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ

1.มีการพัฒนาก าลังคนสุขภาพ
สอดคล้องปัญหาส าคัญระดับเขต
2. มีการใช้ MOPH เป็นค่านิยมร่วม 
3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
Digital R2R KM Quality 

คนเพียงพอ เก่ง ดี  และมีความสุข

People Excellent
เขตสุขภาพที่ 12

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย : เขตสุขภาพที่ 12 มีการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ประสทิธิภาพ เพียงพอ และเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของบุคลากรสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายขาดแคลน) เพียงพอ (>ร้อยละ 71)

2) ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ(ร้อยละ 80)

H1 พัฒนาการวางแผนก าลังคน
ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ

H2 พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพให้เป็นคนเก่งและคนดี

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 
3.จัดท าหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน
บุคลากร (for reallocation)

กิจกรรม
หลัก

ระดับ
ความส าเร็จ

Small success ไตรมาส 1
1.ความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 100
2.มีแผนอัตราก าลังคน ระดับ
หน่วยงาน/ระดับจังหวัด (ปี 63-64)

Small success ไตรมาส 2
1.บุคลากรได้รบัการพฒันาศักยภาพด้าน 
Digital R2R KM Quality ร้อยละ 50
2.บุคลากรได้รบัการพฒันาสอดคล้อง
ปัญหาส าคัญระดบัเขต ร้อยละ 50

Small success ไตรมาส 3
1.บุคลากรได้รบัการพฒันาศักยภาพด้าน 
Digital R2R KM Quality ร้อยละ 75
2.เขตสุขภาพมี HR Unit 
2.บุคลากรได้รบัการพฒันาสอดคล้องปัญหา
ส าคัญระดับเขต ร้อยละ 100

Small success ไตรมาส 4
1.ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มี
ระบบบริหารก าลงัคนอย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85
2.บุคลากรไดร้ับการพฒันาศักยภาพด้าน 
Digital R2R KM Quality ร้อยละ 100
3.ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุข
ภาวะ(ร้อยละ 80)


