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ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1      โครงการบริหารจัดการคนด้านสุขภาพ

2      Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ

1      ตัวชี้วดัข้อที่ 50 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มี การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธภิาพ

2      ตัวชี้วดัข้อที่ 51 : ร้อยละของบคุลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพฒันา

3      ตัวชี้วดัข้อที่ 52 : องค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ

52.1 ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมีการประเมิน ความสุขของคนท างาน (Happinometer) 

52.2 ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ 

52.2.1 ระดับกรม และ สป. (ส่วนกลาง)

52.2.2 ระดับจังหวดั

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะหส์ถานการณป์ญัหา

1 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่พบวา่ด้าน Happy money ต่ าสุด (ร้อยละ 46.00)

2 ผลการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่ Happinometer (ร้อยละ 62.00)

จ านวน แหล่งงบ

รหสัโครงการ 100301

โครงการบรหิารจัดการคนด้านสุขภาพ รวมเงนิทั้งหมด 589,640     

1 HRP : Human Resource Planning (การวางแผนทรพัยากรบคุคล)

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนทดแทนบคุลากรใหเ้หมาะสมกับภาระงานและบริบทของพื้นที่

 - โครงการการพฒันาระบบ บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ สสจ.

 - การประชุมเชิงปฏบิติัการ ด้านการจัดท าแผนก าลังคน สสจ.

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พ้ืนที่ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  บคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence) 
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 - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร จัดการก าลังคน สสจ.

1.2 พฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธภิาพ (การบริหารต าแหน่งวา่ง)

 - โครงการการประชุมคณะกรรมการวางแผนก าลังคนระดับจังหวดั สสจ.

 - การประชุมคณะกรรมการและด าเนินการสรรหาบคุคลมาปฏบิติังาน สสจ.

2 HRM : Human Resource Management (การบรหิารทรพัยากรบคุคล)

2.1 ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบญัชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง 

 - โครงการการพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนสุขภาพ สสจ.

2.2 ผลักดันใหม้ีการท า Job Analysis , Job Description , Job Rotation , Job Replacement

 - โครงการผลิตและพฒันาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเปน็ มืออาชีพ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการก าลังคน
สสจ.

2.3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น

 - การประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให ้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ระดับช านาญการพเิศษ 

ระดับอาวโุส ระดับเชี่ยวชาญ)
สสจ.

3 HRD : Human Resource Development (การพัฒนาทรพัยากรบคุคล)

3.1 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านสุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ

1. อบรมฟื้นฟวูชิาการเวชปฏบิติัทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) นิตยา

 - พยาบาลเวชปฏบิติ 1 คน วพ.พะเยา 9,500         UC

2. อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิติัฉุกเฉิน นิตยา

 - พยาบาลER -นาตยา 1คน 88,000       UC

3.อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ปว่ยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

 - พยาบาล ICN 18O 68,000       UC เมย. - สค.65

4. อบรมหลักสูตร EMTB 110 ชั่วโมง

 - พนักงานช่วยเหลือคนไข้  - สกุลพนัธ ์/ นิธติ 2 คน รพ.ล าปาง 11,000       UC มค.65- สค.65 นิตยา

5. ร่วมประชุมชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนระดับประเทศ(ใช้โควต้าองค์กร ไม่เกิน 5000 บาท 

ต่อคนต่อป)ี
10 คน 50,000       UC มค.65- สค.65 นิตยา
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 - หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล 1 คน

 - หวัหน้างานกลุ่มการพยาบาล 4 คน

 - หวัหน้ากลุ่มงานปฐมภมูิและองค์รวม 1 คน

 - หวัหน้างานกลุ่มงานปฐมภมูิและองค์รวม 4 คน

6. ประชุมเชิงปฏบิติัการการพฒันาระบบความคิดต่อการใช้กระบวนการพยาบาลต่อการบนัทกึทางการพยาบาล

 - พยาบาลวชิาชีพ 10 คน 1,000         UC มค.65- สค.66 นิตยา

7. พฒันาสมรรถนะพยาบาลงานหอ้งคลอดเดือนละ 2 คนคนละ 1 สัปดาห์

 - พยาบาลวชิาชีพ ER/ IPD 18 คน มค.65- สค.65 สมสมร

8. พฒันาสมรรถนะพยาบาลงานอุบติัเหตุฉุกเฉิน คนละ 1 สัปดาห์

 - พยาบาลวชิาชีพ ER 10 คน มค.65- สค.66 สุกานดา

9. อบรมเชิงปฏบิติัการ “ทกัษะการใหบ้ริการและศิลปะการสร้างความประทบัใจในงานบริการ (Service Mind )

 - เจ้าหน้าที่บริการด่านหน้า รพ.แม่ทะ 160 คน 24,400       UC มค.65- สค.66 นิตยา

10. อบรมระยะส้ัน เร่ืองหลักการและแนวปฏบิติัการปอ้งกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

10.1 หลักการพื้นฐานการปอ้งกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1 คน 1,500         UC 26 -27 ก.พ.65 นิตยา

10.2 แนวปฏบิติัตามหลักฐานเชิงประจักษใ์นการปอ้งกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ส าคัญ

 - พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 1,500         UC 5-6 มี.ค.65 นิตยา

11. อบรมระยะส้ัน เร่ือง การดูแลผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสโลหติ ป ี2021 SEPSIS

 - พยาบาลวชิาชีพ 1 คน 2,500         UC 27-29 เม.ย.65 นิตยา

12. อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS,NCPR (แบง่ 2 รุ่น /คร่ึงวนั)

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน BLS (แบง่ 2 รุ่น /คร่ึงวนั /2  คร้ัง2/ป)ี 

 - พยาบาลวชิาชีพ 60 คน 6,900         UC ม.ค.- ส.ค.65 สุกานดา

 - บคุลากรทางการแพทย์ (สหวชิาชีพ) 170 คน 8,500         UC ม.ค.- ส.ค.65 สุกานดา
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13. บรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ด้านการปอ้งกันและควบคุมการติดเชื้อ แก่บคุลากรทกุระดับ

 - แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏบิติังานทกุระดับ จ านวน  254 คน 254 15,250       UC ม.ค.- ส.ค.65 ทานี

3.2 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข อ.แม่ทะ คปสอ.แม่ทะ

1. ทบทวนทมีวชิาการระดับอ าเภอ 15 คน 1,500         UC ธ.ค.-64 นิตยา

2. ประชุมทมีวชิาการระดับอ าเภอ
ธ.ค.64,มีค.65,

มิย.65
นุกูล

3.ร่วมกับจังหวดั จัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ /ทมีกล่ันกรอง ECระดับอ าเภอ 5 คน  ธค.64

4. ชี้แจงการพฒันางานวจิัยฯแก่ จนท.รพ.สต. ,สสอ.,รพช. ธค.64 ทมีวชิาการ

(บรูณาการประชุม คปสอ/ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอ)

5. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ฯ 20 คน 2,000         UC  มค.65

6. อบรมเชิงปฏบิติัการการวจิัยเพื่อพฒันาคุณภาพดูแลผู้ปว่ยในงานประจ า 20 คน 35,000 UC

มค.65,มีค.65,

พค.65,มิย.65,

กค.65

 ระยะที่ 1 ต้ังค าถามวจิัย เค้าโครงวจิัย เคร่ืองมือวจิัย&ฐานข้อมูลวจิัย  -ค่าอาหารวา่งอาหารกลางวนั 20 *100*10 = 20000

 ระยะที่ 2 การวเิคราะหท์างสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์และตารางน าเสนอผลวจิัย  -ค่าวทิยากร 5 *600*6 = 15000

 ระยะที่ 3 วเิคราะหข์้อมูล และแปลผลวเิคราะห์

 ระยะที่ 4 เขียนรายงานวจิัยแบบเตรียมส่งตีพมิพว์ารสารวชิาการ

 ระยะที่ 5 น าเสนอผลการวจิัย

7. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานวจิัย/R2R/นวตักรรม/ CQI  ระดับอ าเภอ 1 คร้ัง 3,500 UC สค.65

35 คน  -ค่าอาหารวา่งอาหารกลางวนั 35 *100 = 3500

8. ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานวชิาการวจิัย/R2R ระดับจังหวดั 25 คน กย.65

9. ส่งผลงานวจิัย/R2Rที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอระดับเขต,ภาคและประเทศ

การพัฒนางานประจ าสู่ท าวิจัย CQI / R2R พยาบาลกลุ่มการพยาบาล 30 คน รพ.แม่ทะ 10,200       UC กพ.65- กค.65 นิตยา

1.อบรมใหค้วามรู้การท าวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย 
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2.การต้ังประเด็นหวัข้อการท าCQI/R2R

3.น าเสนอประเด็นหวัข้อการท าCQI/R2R

4.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่การวจิัย

3.3 การอบรมปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ สสจ.

 -

3.4 การอบรมหลักสูตรผู้บรหิาร

1. ส่งเข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธรณสุขระดับกลาง

 - หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล.พยาบาล 1 คน 22,000       UC ม.ค.-กย.65 นิตยา

 - หวัหน้ากลุ่มปฐมภมูิและองค์รวม 1 คน 22,000       UC ม.ค.-กย.65 อ าพรรณ

2. ส่งเข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 4 คน 44,540       UC ม.ค.-กย.65 นิตยา

 - หวัหน้างานกลุ่มการพยาบาล 2 คน สุกาดา / ทานี

 - ผอ.รพ.สต. 2 คน

รหสัโครงการ 100302 โครงการ Happy MOPH องค์กรแหง่ความสุขอ าเภอแม่ทะ รวมเงนิทั้งหมด 160,850     

1
จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานองค์กรแหง่ความสุข หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบใน

 การขับเคล่ือนการด าเนินงานองค์กรแหง่ความสุข
12 คน คปสอ.แม่ทะ ต.ค.-ธ.ค.64 พทิยา+วทิยา

2
แจ้งใหบ้คุลากรของหน่วยงานตอบแบบประเมินความสุขบคุลากร (Happinometer & HPI)ทางเวบ็ไซต์ Happy

 MOPH ทาง http:s//happy.moph.go.th

1 ธ.ค.64-28 

ก.พ.65
พทิยา

2.1 บคุลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน     (Happinometer) 100% 225 คปสอ.แม่ทะ
1 ธ.ค.64-28 

ก.พ.65
พทิยา

2.2 หวัหน้างานประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 100% 25 คปสอ.แม่ทะ
1 ธ.ค.64-28 

ก.พ.65
พทิยา

3
หน่วยงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้ในการสร้างสุข หรือกิจกรรมสร้างสุข ผ่านการประชุมของ

หน่วยงาน หรือทางเวบ็ไซต์ Happy MOPH ทาง http:s//happy.moph.go.th
เม.ย.-มิ.ย.65 คปสอ.แม่ทะ
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4
หน่วยงานมีการประเมินองค์กรตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมการด าเนินงานการสร้างสุขของหน่วยงาน
15-ส.ค.-65 คปสอ.แม่ทะ

4.1 กิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดีด้วยหวัใจ" ในวนั Big cleaning day 6 คร้ัง รพ.แม่ทะ 18,000       UC ต.ค.64-ก.ย.65 รพ.แม่ทะ

4.2 โครงการกิจกรรมสร้างสุขภาพ คปสอ. 225 คน คปสอ.แม่ทะ 132,030      UC ม.ค./ก.ค.65 นายสมควร

4.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประกอบด้วย

 - อบรม พรบ.ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562 90 คน รพ.แม่ทะ 2,700         UC 16 ก.พ. 65 นายสมควร

 - อบรม พรบ.ระเบยีบลูกจ้าง พกส./ลูกจ้างรายวนั 62 คน รพ.แม่ทะ 1,860         UC 16 ก.พ. 65 นายสมควร

 - เข้าร่วมกิจกรรมงานพธิต่ีาง ๆ 6 คร้ัง ที่วา่การอ าเภอ 6,000         UC ต.ค.64-ก.ย.65 นายสมควร

 - ประชุมเตรียมความพร้อมของบคุคลากรที่จะเกษยีณ 2 คน รพ.แม่ทะ 260            UC ก.ย.-65 นายสมควร

4.4 น าแบบประเมินความสุขของบคุลากรสาธารณสุข (Happinometer)

 - วเิคราะหข์้อมูล/ปญัหา 1 คปสอ.แม่ทะ มี.ค.-65 พทิยา

 - วางแผนแก้ไขปญัหา 1 คปสอ.แม่ทะ มี.ค.-65 พทิยา
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