


 
คำนำ 

 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล          

ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข Excellence 4 ด้าน และเป็นส่วนหนึ่งที่
สนับสนุนขับเคลื่อนให้การดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) , ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) , ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ด้านการวางแผนกำลังคนอย่าง
สอดคล้องกับภารกิจ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการบริหารอัตรากำลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดึงดูด และธำรงรักษาคนคุณภาพ ให้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะดำรง
ตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต  ด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญและการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมไปถึงได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล           
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
ธันวาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
           • วิสัยทัศน์ 1 
           • พันธกิจ 1 
           • ค่านิยมร่วม 1 
           • เป้าหมาย 1 
           • ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

ส่วนที่ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  3 
 และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 
 • การวางแผนทรัพยากรบุคคล (HRP)  
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 
 • แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์) 
 • แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แผนงานประจำ) 
 • แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แผนแก้ไขปัญหา) 

 
 



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๑ 
 

แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง (Vision)  
เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพด ี

 
พันธกิจของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง (Mission) 

1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 
2. บริการจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 
“MOPH”   
M : Mastery  
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
O = Originality 
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ 
P : People centered  
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้
หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได ้
H : Humility  
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

เป้าหมาย (Goal) 
ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้มีก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ตามเอกสารข้างล่างนี้ 



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๒ 
 

 
ส่วนที่ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๓ 
 

ส่วนที่ 3 ความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และ
ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence           
ในแผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งมี 2 โครงการคือ โครงการบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ และโครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
แผนงานที่ 10 การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสขุ : 

ตัวชี้วัดข้อที่ 50 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดข้อที่ 51 : ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับ 

                    การพัฒนา 
โครงการกระทรวงสาธารณสุข : 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข 
ตัวชี้วดักระทรวงสาธารณสขุ : 

ตัวชี้วัดข้อที่ 52 : องค์กรแห่งความสุขที่มีคณุภาพ 
52.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
52.2 ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
        52.2.1 ระดับกรม และ สป. (ส่วนกลาง) 
        52.2.2 ระดับจังหวัด 

 

 

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การก าหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความครอบคลุมด้าน HRP : Human Resource 

Planning , ด้าน HRM : Human Resource Management , ด้าน HRD : Human Resource Development 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ เป็นทิศทางในการ
ขับเคลื่อนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีก ารวิเคราะห์ 
ประเด็นส าคัญและแนวทางแก้ไขทั้งด้าน HRP ด้าน HRM และด้าน HRD ตามแผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ตามโครงการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้

1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งมีตัวช้ีวัดจ านวน 2 ตัว 
                   1.1 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
                   1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 

2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข โดยมีตัวช้ีวัดจ านวน 1 ตัว 
                   2.1 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
                         2.1.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน         
                                  (Happinometer) 
                         2.1.2 ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับจังหวัด) 



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๔ 
 

ด้าน HRP (การวางแผนทรัพยากรบุคคล) 
เป้าประสงค์  

1. แผนอัตราก าลังคนและแผนทดแทนบุคลากรที่มีความเหมาะสม 
2. การบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ 

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนทดแทนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานและบริบทของพ้ืนที ่
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (การบริหารต าแหน่งว่าง) 

ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 1. อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมกับภาระงาน 
แนวทางแก้ไข : 
1.1 การท า Job Analysis (การวิเคราะห์งาน)  
1.2 การท า Job Description (การบรรยายลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ)  
1.3 การท า Job Rotation (การหมุนเวียนงาน)  
1.4 การท า P4P (Pay for Performance) ท าให้ทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการ

ท างานจนถึงมีผลการปฏิบัติงาน ทั้งงานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการ โดยผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย      
ปริมาณงาน ภาระงาน และคุณภาพงาน 

ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 2. กรอบอัตราก าลังไม่สัมพันธ์กับอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริง 
แนวทางแก้ไข : 
2.1 ด าเนินการจัดอัตราก าลังตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) 
2.2 หน่วยงานจัดท า Job Analysis , Job Description , แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดท า         

Job Rotation และ Job Replacement 
2.3 Mixed Manpower 

ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 3. แผนอัตราก าลังปฏิบัติงานทดแทน (เกษียณ ลาออก) 
แนวทางแก้ไข : 
3.1 บริหารอัตราก าลังภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด  
3.2 หน่วยงานจัดท าแผนก าลังคน ทุกประเภทการจ้างงาน 
3.3 วางแผนงานเรื่อง Job Replacement 
3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี Multitask และท างานเป็นทีม แบบ Mixed Manpower 

 
ด้าน HRM (การบริหารทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์  
1. อัตราก าลังตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง 
2. การพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์  
1. ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง 
2. ผลักดันให้มีการท า Job Analysis , Job Description , Job Rotation , Job Replacement 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น 
 
 



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๕ 
 

 
ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 1. การมอบหมายงานไม่ได้สนับสนุนความก้าวหน้าตาม Career path 

แนวทางแก้ไข : 
1.1 จัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง 
1.2 การมอบหมายงานตามกรอบโครงสร้าง และสอดคล้องกับภาระงาน  
1.3 มีหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่พิเศษอย่างชัดเจน ทั้งในรูปแบบของค าสั่ง หรือรูปแบบ

คณะกรรมการ 
ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 2. การกระจายอัตราก าลังไม่สอดรับกับพื้นที่ปฏิบัติงานและกรอบโครงสร้าง 

แนวทางแก้ไข : 
2.1 บริหารจัดการให้ตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง 
2.2 สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท า Blue print อัตราก าลังให้เหมาะสม 

ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 3. ความก้าวหน้าในสายงาน/สายวิชาชีพ 
แนวทางแก้ไข : 
3.1 การสร้างทางความก้าวหน้าในสายงาน/สายวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจ 
      (ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากขึ้นอยู่กับการพิจารณากระจายความก้าวหน้าจากเขตสุขภาพ) 
3.2 กรณีเลื่อนไหล มีการด าเนินการในเชิงรุก ด้วยการท าหนังสือแจ้งเตือนเฉพาะราย 
3.3 กรณีนอกเลื่อนไหล ติดตามผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้จัดท าเอกสารวิชาการในการ

เลื่อนระดับหลังถูกช้ีตัว 
 
ด้าน HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

เป้าประสงค์  
1. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานระดับมืออาชีพ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นส าคัญ/แผนงาน : 1. Competency บุคลากรแต่ละสายงาน/สายวิชาชีพ 
แนวทางแก้ไข : 
1.1 การประเมิน Competency ของบุคลากรในแต่ละสายงาน/สายวิชาชีพ 
1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามส่วนขาดขององค์กร 
1.3 การ Self Learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง                                                                                             ๖ 
 

โครงการกระทรวงสาธารณสุข : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  
ตัวชี้วดั : องค์กรแห่งความสุขที่มคีุณภาพ 
                - ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
                - ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับกรม และ สป.) (ระดับจังหวัด) 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กร
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบได้แก่ คนท างานที่มีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 

องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงาน
ส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.สต.))  มีการจัดท าผลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ เป็นแนวทางในด าเนินงาน สู่องค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) สามารถ 
น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กรมีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินงาน : 

ไตรมาสที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข หรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

ไตรมาสที่ 2 แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer & HPI) 
ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 28 ก.พ. 2565  ทางเว็บไซต์ Happy MOPH ทาง http:s//happy.moph.go.th 

ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ในการสร้างสุข หรือกิจกรรมสร้างสุข ผ่านการ
ประชุมของหน่วยงาน หรือทางเว็บไซต์ Happy MOPH ทาง http:s//happy.moph.go.th 

ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานมีการประเมินองค์กรตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมจัดท าผลการด าเนินงานการสร้างสุขของหน่วยงาน ให้กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2565 ทาง E-mail : sdp.happymoph@gmail.com 
เกณฑเ์ป้าหมาย : ปงีบประมาณ 2565 
1. ร้อยละ 70 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)  
2. มีองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ - ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง) รอ้ยละ 20 , ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 
 
 



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. แผนภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์   
2. แผนงานประจ า 
3. แผนแก้ไขปัญหา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์)  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ :  1. ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

                                 2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับการพัฒนา
                                 3. องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ

                                     3.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer)

                                     3.2 ร้อยละองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ (ระดับจังหวัด)

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
1) ด้าน HRP : เร่ืองอัตราก าลังคนไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมกับภาระงาน , กรอบอัตราก าลังไม่สัมพันธ์กับอัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานจริง , การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (การบริหารต าแหน่งว่าง)    
2) ด้าน HRM : เร่ืองการกระจายอัตราก าลังไม่สอดรับกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและกรอบโครงสร้าง , การจัดอัตราก าลังคนไม่ตรง จ.18  , การมอบหมายงานไม่ได้สนับสนุนความก้าวหน้าตาม Career path

3) ด้าน HRD : เร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการขับเคล่ือนองค์กรให้คนท างานมีความสุข โดยใช้ผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างานมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

จ านวน แหล่งงบ

แผนงาน : ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล (HRP)

1 รหัสโครงการ

• โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนสุขภาพ

1) จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนทดแทนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน
และบริบทของพ้ืนท่ี

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

1.แผนอัตราก าลัง
และแผนทดแทน
บุคลากรมีความ
เหมาะสมกับภาระ
งานและบริบทของ
พ้ืนท่ี

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

2) หน่วยงานจัดท าแผนก าลังคน ทุกประเภทการจ้างงาน สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

2.หน่วยงานมี
แผนก าลังคน 
ทุกประเภทการ
จ้างงาน

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ (การ
บริหารต าแหน่งว่าง)

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

3.ระบบบริหาร
จัดการก าลังคน
การบริหารต าแหน่ง
ว่าง ท่ีมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

4) ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบ
โครงสร้าง

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

4.การจัดอัตรา
ก าลังคนให้ตรงคน 
ตรง จ.18 ตามกรอบ
โครงสร้าง ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

5) หน่วยงานจัดท า Job Analysis , Job Description เพ่ือจัดอัตราก าลังให้แต่
ละหน่วยงาน , มีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดท า Job Rotation และ Job 
Replacement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

5.หน่วยงานมีการ
จัดท า Job Analysis
 , Job Description
 , แผนพัฒนา
บุคลากร เพ่ือจัดท า 
Job Rotation และ 
Job Replacement

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี Multitask และท างานเป็นทีม แบบ Mixed 
Manpower

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

6.สามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้
มี Multitask และ
ท างานเป็นทีมแบบ 
Mixed Manpower

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

2 รหัสโครงการ

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน

1) บริหารจัดการให้คนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

1.การบริหารจัดการ
ให้ตรงคน ตรงจ.18 
อย่างท่ัวถึง และ
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

2) การจัดท า blue print อัตราก าลังให้เหมาะสม สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

2.การจัดท า blue 
print อัตราก าลัง
มีความเหมาะสม

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

3) ให้หน่วยงานมีการจัดท าการมอบหมายงานตามกรอบโครงสร้างและ
สอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงมีหนังสือมอบหมายงานในหน้าท่ีพิเศษอย่าง
ชัดเจน ท้ังในรูปแบบของค าส่ังหรือรูปแบบคณะกรรมการ

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

3.มีการจัดท าการ
มอบหมายงานตาม
กรอบโครงสร้างและ
สอดคล้องกับภาระ
งาน อย่างชัดเจน

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

4) ขับเคล่ือนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึน สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

4.สามารถผลิต
บุคลากรให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้า
สู่ต าแหน่งสูงข้ึน 
ได้มากข้ึน

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง

5) การสร้างทางความก้าวหน้าในสายงาน/สายวิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจ
   - กรณีเล่ือนไหล  ให้มีการด าเนินการในเชิงรุก ด้วยการท าหนังสือแจ้งเตือน
เฉพาะราย
   - กรณีนอกเล่ือนไหล ให้มีการติดตามผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เพ่ือให้จัดท า
เอกสารวิชาการในการเล่ือนระดับหลังถูกช้ีตัว

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

5.บุคลากรได้รับ
ความก้าวหน้าในสาย
งาน/สายวิชาชีพ 
ได้ทันเวลาตามท่ี
ก าหนด

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน : ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

3 รหัสโครงการ

• โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

1) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/รองนายแพทย์ สสจ./ผอ.รพช. /สสอ. /หน.
กลุ่มงานในสสจ.

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

จังหวัดล าปางมี
ผลิตภาพทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีดีจาก
การน าของผู้บริหาร
ท่ีมีศักยภาพสูง

1,300,000 ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

 2) การพัฒนาศักยภาพรองหัวหน้างานกลุ่มงานใน สสจ./รองแพทย์ รพช. /
ผู้ช่วย สสอ.

สสจ./รพช. 12 แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./
สสอ.

รองหัวหน้างานกลุ่ม
งานใน สสจ./รอง
แพทย์ รพช. /ผู้ช่วย 
สสอ. มีความพร้อม
ในการเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร

ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง

3) การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
    3.1) งานวิจัยท าได้เราไปกันเป็นทีม (6 Module)  
         ระยะท่ี 1 ต้ังค าถามวิจัย เค้าโครงวิจัย เคร่ืองมือวิจัย&ฐานข้อมูลวิจัย
         ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และตารางน าเสนอผลวิจัย
         ระยะท่ี 3 ติดตามความก้าวหน้าของงาน
         ระยะท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิเคราะห์
         ระยะท่ี 5 เขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ
         ระยะท่ี 6 น าเสนอผลการวิจัย

บุคลากรในสังกัด 
สสจ.ล าปาง
จ านวน 80 คน

สสจ./รพช./
สสอ.

1.มี CQI ทุกรพ.สต.
> 1 เร่ือง ,
ทุก สสอ.> 1 เร่ือง ,
ทุก รพ.งานคลินิก
> 5 เร่ือง ,งาน
สนับสนุน > 3 เร่ือง 
2.มี R2R /วิจัย 
ทุก รพ.สต.,ทุก สสอ.
3.มี R2R /วิจัย 
ท้ัง 2 ด้านของ รพ. 
รวม 4 เร่ือง 
ด้านคลินิก 
ด้านบริหารจัดการ 

190,000 ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล / 
สสอ. 
ทุกแห่ง / 
ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

4 รหัสโครงการ

• โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ไตรมาสท่ี 1 :  
จัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานขับเคล่ือนการด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการด าเนินงานองค์กร
แห่งความสุข
ไตรมาสท่ี 2 : 
แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer & HPI) ระหว่างวันท่ี 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65  ทางเว็บไซต์ 
Happy MOPH ทาง http:s//happy.moph.go.th
ไตรมาสท่ี 3 : 
หน่วยงานมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้ในการสร้างสุข หรือกิจกรรมสร้าง
สุข ผ่านการประชุมของหน่วยงาน หรือทางเว็บไซต์ Happy MOPH ทาง 
http:s//happy.moph.go.th
ไตรมาสท่ี 4 :
หน่วยงานมีการประเมินองค์กรตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินองค์กรสร้างสุขท่ีมี
คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขท่ีแนบมาพร้อมน้ี พร้อมจัดท าผลการด าเนินงาน
การสร้างสุขของหน่วยงาน ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันท่ี 15 ส.ค.
 65 ทาง E-mail : sdp.happymoph@gmail.com

บุคลากรท้ังหมดใน
สังกัด สสจ.ล าปาง

สสจ./รพช./
สสอ.

1.มีข้อมูลจากการ
ตอบแบบประเมิน
ดัชนีความสุขของคน
ท างาน 
(Happinometer) 
2. มีข้อมูลการ
ประเมินสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 
3. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ องค์ความรู้ใน
การสร้างสุขหรือ
กิจกรรมสร้างสุข
4.มีการประเมิน
องค์กรตนเองด้วย
เกณฑ์การประเมิน
องค์กรสร้างสุขท่ีมี
คุณภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ด้าน HRP / HRM / HRD) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์     / งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ : ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมกับภาระงาน

2. กรอบอัตราก าลังไม่สัมพันธ์กับอัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานจริง

3. แผนอัตราก าลังปฏิบัติงานทดแทน (เกษียณ ลาออก) ยังไม่ครบถ้วน

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

• โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนสุขภาพ

1. จัดท าแผนอัตราก าลังและแผนทดแทนบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน
และบริบทของพ้ืนท่ี

กิจกรรมด าเนินการ

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนก าลังคน และการจัดการ
ฐานข้อมูลบุคลากร

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านบุคลากร 
ระดับอ าเภอ จ านวน
 50 คน

ทุกอ าเภอ 1.เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
บุคลากร ระดับ
อ าเภอเข้าร่วม
ประชุมครบ
ทุกแห่ง

6,000 1 วัน
ม.ค.65- มี.ค.65

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งาน ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล (HRP)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ

    1.1) ประชุมช้ีแจงนโยบายด้านการจัดท าแผนก าลังคน เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมกับภาระงาน 
         - ทุกอ าเภอมีการจัดท าแผนก าลังคนท่ีสอดรับกับปัญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี
         - มีการท า Job Analysis  , Job Description , Job Rotation
         - มีการท า P4P (Pay for Performance)

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
บุคลากร ระดับอ าเภอ

ทุกอ าเภอ 2. ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความ 
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการ
จัดท าแผนก าลังคน

    1.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดท าแผนก าลังคน และการจัดการ
ฐานข้อมูลบุคลากร (HROPS) ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
         - ทุกอ าเภอมีการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (HROPS) และจัดการข้อมูล
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
บุคลากร ระดับอ าเภอ

ทุกอ าเภอ 3.ทุกอ าเภอมีการ
จัดท า
แผนก าลังคน และ
จัดการฐานข้อมูล
บุคลากร
เป็นปัจจุบัน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมด าเนินการ

1) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เช้ารับราชการและด าเนินการคัดเลือก ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง

คณะกรรมการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุ
เข้ารับราชการใน
สังกัดของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าปาง

จ.ล าปาง 1.คัดเลือกและบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ
ได้ตามจ านวน
ท่ีได้รับจัดสรร

ต.ค64-ก.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ

2) ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง และพิจารณาการโยกย้ายบุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง
    2.1) ด าเนินการกล่ันกรองและพิจารณาโยกย้ายบุคลากร 
          - ด าเนินการจัดอัตราก าลังตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18)
          - หน่วยงานจัดท า Job Analysis , Job Description , 
            แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดท า Job Rotation และ 
            Job Replacement
          - Mixed Manpower
    2.2) กระบวนการกล่ันกรองและพิจารณาโยกย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
กล่ันกรองและ
พิจารณาโยกย้าย
บุคลากรสังกัด สสจ.
ล าปาง จ านวน 40 
คน

จ.ล าปาง 1. คณะกรรมการฯ
เข้าประชุมครบ
ตามจ านวน
2.กระบวนการ
กล่ันกรอง
และพิจารณาโยกย้าย
 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ

2,500 2 คร้ัง/ปี
ต.ค.64-ก.ย.65

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

3. จัดท าแผนทดแทนบุคลากร (แผนอัตราก าลังปฏิบัติงานทดแทน เกษียณ 
ลาออก)

กิจกรรมด าเนินการ
1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนก าลังคนระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณาการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    1.1) ด าเนินการวางแผนก าลังคนระดับจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับ กวป. 

คณะกรรมการ
วางแผนก าลังคน 
ระดับจังหวัด จ านวน
 45 คน

จ.ล าปาง 1.คณะกรรมการ
วางแผนก าลังคน
ระดับจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมครบตาม
จ านวน
 2.กระบวนการ
พิจารณา
การจ้างบุคลากร 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ

4 คร้ัง/ปี
ต.ค.64-ก.ย.65

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ

2) ประชุมคณะกรรมการ และด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ ในสังกัด สสจ.ล าปาง
    2.1) ด าเนินการประชุมหารือการจัดสรรต าแหน่ง
    2.2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ สรรหาบุคคล เพ่ือ
บรรจุเป็นพนักงานราชการ ท่ีโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้

คณะกรรมการสรร
หาบุคคล เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ
 ในสังกัดของ สสจ.
ล าปาง จ านวน 10 
คน

จ.ล าปาง 1. คณะกรรมการ
การสรรหา
บุคคลฯเข้าร่วม
ประชุมครบตาม
จ านวน
2. ได้หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาฯ 
ท่ีโปร่งใส ยุติธรรม
และตรวจสอบได้
3. สรรหาและบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงาน
ราชการได้ตาม
เป้าหมาย

2 คร้ัง/ปี
ต.ค.64-ก.ย.65

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์     / งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ : ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับการพัฒนา

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. การมอบหมายงานไม่ได้สนับสนุนความก้าวหน้าตาม Career path ,การจัดอัตราก าลังคนไม่ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง

2. ความก้าวหน้าในสายงาน/สายวิชาชีพ

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน

1. ขับเคล่ือนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่ง
สูงข้ึน

กิจกรรมด าเนินการ

1) ประชุมคณะกรรมการฯ และด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งในระดับสูงข้ึน ในสังกัด สสจ.ลป.

665 เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร

   1.1) ประชุมคณะกรรมการฯ และด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารง ต าแหน่งในระดับสูงข้ึน ในสังกัด สสจ.ลป. (คัดเลือกต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษ)

คกก.คัดเลือก
ต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ 1 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ
ช านาญการพิเศษ ได้
ตามเป้าหมาย

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผลผลิตของโครงการ



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผลผลิตของโครงการ

   1.2) ประชุมคณะกรรมการฯ และด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารง ต าแหน่งในระดับสูงข้ึน ในสังกัด สสจ.ลป. (คัดเลือกต าแหน่งระดับ
อาวุโส)

คกก.คัดเลือก
ต าแหน่งอาวุโส 
1 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ
อาวุโส ได้ตาม
เป้าหมาย

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

   1.3) ประชุมคณะกรรมการฯ และด าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารง ต าแหน่งในระดับสูงข้ึน ในสังกัด สสจ.ลป. (คัดเลือกต าแหน่งระดับ
เช่ียวชาญ)

คกก.คัดเลือก
ต าแหน่งเช่ียวชาญ 1
 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ
เช่ียวชาญ ได้ตาม
เป้าหมาย

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

   1.4) ประชุมคณะกรรมการฯ อ.ก.พ.สป. คกก.อ.ก.พ.สป. 
จ านวน 7 คน 
คัดเลือก 3 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมครบ
ตามจ านวน

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

   1.5) ประชุมคณะกรรมการฯ  อ.ก.พ.จังหวัด  เพ่ือก าหนด หลักเกณฑ์ 
วิธีการ คัดเลือกข้าราชการต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับสูงข้ึน และด าเนินการคัดเลือก

คกก.อ.ก.พ.จังหวัด 
จ านวน 7 คน 
คัดเลือก 2 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมครบ
ตามจ านวน

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)
ผลผลิตของโครงการ

   1.6) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ผอ.รพ.สต. คณะกรรมการ
คัดเลือก ผอ.รพ.สต. 
2 คร้ัง/ปี

จ.ล าปาง 1.คณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมครบ
ตามจ านวน
2.คัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ
อาวุโส ได้ตาม
เป้าหมาย

เม.ย.65- ก.ค.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์     / งานประจ า

ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ : บุคลากรมีศักยภาพในการท างานระดับมืออาชีพ

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. Competency บุคลากรแต่ละสายงาน/สายวิชาชีพ

2. ศักยภาพของบุคลากรในส่วนขาดขององค์กร

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

• โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

กิจกรรมด าเนินการ

1) การจัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สสจ.ล าปาง) บุคลากรใหม่ บุคลากร
บรรจุใหม่ หรือ
ย้ายมาปฏิบัติงาน
 ใน สสจ.ล าปาง
 จ านวน 19 คน 
จัดปฐมนิเทศ 2 รุ่น
-รุ่นท่ี 1 จ านวน 16 
คน
- รุ่นท่ี 2 จ านวน 3 
คน

สสจ./รพช. บุคลากรใหม่ 
ได้รับการปฐมนิเทศ 
ครบทุกคน และได้
รับทราบนโยบาย 
ระเบียบข้อปฏิบัติ
ต่างๆ และการเรียนรู้
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่การ
ปฏิบัติงาน

800 2 คร้ัง/ปี
(มิ.ย. 64 , 
ส.ค.64)

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจ า)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

2) การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

2.1  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/รองนายแพทย์ สสจ./ผอ.รพช. /สสอ. /หน.
กลุ่มงานในสสจ.
      - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านสาธารณสุข 
(นบส.ส)  (Mini Master of Management in Health: Mini M.M.) สัญจร
จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รองนายแพทย์ 
สสจ. 4 คน
2. ผอ.รพช. 11 คน
3. สสอ. 13 คน
4. หน.กลุ่มงานใน
สสจ. 14 คน
5. รองผอ.รพช.ขนาด
 M2  2 คน
6. นพ.เช่ียวชาญ 
รพ.แม่ทะ 1  คน
7. นพ.รพ.ล าปาง 4 
คน
8. ผู้ช่วย หน.กง.
การพยาบาล
รพ.ล าปาง 1 คน
(รวม 50 คน)

สสจ./รพช./
สสอ.

จังหวัดล าปางมี
ผลิตภาพทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีดีจาก
การน าของผู้บริหาร
ท่ีมีศักยภาพสูง

1,300,000 ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

 2.2 พัฒนาศักยภาพรองหัวหน้างานกลุ่มงานใน สสจ./รองแพทย์ รพช. /ผู้ช่วย
 สสอ. 

1. รองหัวหน้างาน
ภายในสสจ.ล าปาง  
15 คน
2. รองหัวหน้างาน
สายเฉพาะ M2 
(เถิน/เกาะคา)
-พยาบาล 2*2 คน
-เภสัชกร 2*2 คน
-ทันตกรรม 2*2 คน
-บริหารท่ัวไป 2*2คน
3. ผู้ช่วย สสอ. 26คน
4. รองแพทย์ รพช. 
12 คน

สสจ./รพช./
สสอ.

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร

ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



ตัวช้ีวัด (KPI) /ผลลัพธ์ท่ีต้องการ : การจัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง

ข้อมูลพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1. การมอบหมายงานไม่ได้สนับสนุนความก้าวหน้าตาม Career path

2. การกระจายอัตราก าลังไม่สอดรับกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและกรอบโครงสร้าง

3. ความก้าวหน้าในสายงาน/สายวิชาชีพ

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ

• โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน

1. การจัดอัตราก าลังคนตรงคน ตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) ตามกรอบโครงสร้าง
ต.ค.64-ก.ย.65

กิจกรรมด าเนินการ

1) รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังคนตามบัญชีถือจ่าย(จ.18) และอัตราก าลังคนตาม
ปฎิบัติงานจริง ของแต่ละพ้ืนท่ี 
2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลัง เพ่ือปรับข้อมูลอัตราก าลังคนให้ตรงตาม
กรอบตรงบัญชีถือจ่าย(จ.18) 
3) ด าเนินการจัดอัตราก าลังคนตามบัญชีถือจ่าย(จ.18) ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในสังกัด 
สสจ.ล าปาง 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดอัตราก าลังคนตรง จ.18 ตามกรอบ และ
รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบในการประชุมผู้บริหาร

สสจ./รพช. 12 
แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./สสอ. ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล /
 สสอ. 
ทุกแห่ง / ผอ.รพช. 
ทุกแห่ง

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

งาน ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน
พ้ืนท่ีด าเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ให้ชัดเจน)



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จ านวน

พ้ืนท่ีด าเนินการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุ
ให้ชัดเจน)

2. การท า Job Analysis , Job Description , Job Rotation , 
Job Replacement

กิจกรรมด าเนินการ

1) ผลักดันและขับเคล่ือนให้หน่วยงานมีการท า
   1.1 การท า Job Analysis (การวิเคราะห์งาน) 
   1.2 การท า Job Description (การบรรยายลักษณะงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ) 
   1.3 การท า Job Rotation (การหมุนเวียนงาน) 
   1.4 การท า P4P (Pay for Performance) ท าให้ทราบถึงระยะเวลาท่ีใช้ไปกับ
กระบวนการท างานจนถึงมีผลการปฏิบัติงาน ท้ังงานบริการ งานบริหาร และงาน
วิชาการ โดยผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยปริมาณงาน ภาระงาน และคุณภาพงาน

สสจ./รพช. 12 
แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./สสอ. ต.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

1. Competency บุคลากรแต่ละสายงาน/สายวิชาชีพ ต.ค.64-ก.ย.65
กิจกรรมด าเนินการ

1) การประเมิน Competency ของบุคลากรในแต่ละสายงาน/สายวิชาชีพ
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามส่วนขาดขององค์กร
3) การ Self Learning

สสจ./รพช. 12 
แห่ง/
สสอ. ทุกแห่ง

สสจ./รพช./สสอ. ต.ค64-ก.ย.65 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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