วิสัยทัศน์ : เขตสุ ขภาพที่ ๔เป็ นเขตสุ ขภาพชั้นนา โดยการมีส่วนร่ วมภาคีเครื อข่ ายที่
เข้ มแข็ง สู่ สุขภาวะทีด่ ขี องประชาชนทีย่ งั่ ยืน
พันธกิจ:
พัฒนาระบบสุ ขภาพด้วยกระบวนประชารัฐ
ค่านิยม: MOPH

โครงสร้างหน่วยงาน
• อัตรากาลังโดยรวม ๒๗,๒๓๕ คน เพศหญิง ๗๐% เพศชาย ๓๐%
• ข้ าราชการ ๗๐% พนักงานกระทรวง ๒๐% พนักงานราชการ ๕% ลูกจ้ างชัว่ คราว ๕%
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
อายุเฉลี่ย ๔๔.๘ ปี

ผลงานที่ผา่ นมา
• ผู้สงู อายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันพื ้นฐานต่ากว่าเป้าหมาย ๖๙%
• จานวนคลินิกหมอครอบครัว ๒๖ แห่ง
• อัตราตายอุบตั ิเหตุ ๑๙.๗๓ต่อแสนประชากร
• อัตราตายมารดา ๓๓ต่อการเกิดมีชีพสูง
• ฝากครรภ์ครัง้ แรก ร้ อยละ ๔๗
• อัตราโรคหัวใจและหลอดเลือด สูง
• อาหารปลอดภัย ยังพบสถานที่ผลิตน ้าบริ โภคและน ้าแข็งไม่ได้ ตามมาตรฐาน

ความท้าทาย
• HRM - บุคลากรโดยเฉลี่ยอายุมากกว่า 40ปี คนต่าง gen,คนที่จะเข้ าสูต่ าแหน่งแทนคนเกษียณ ใช้ ประโยชน์จากคนที่
มีประสบการณ์

-ความขาดแคลนพยาบาล การกระจายตัวของสายวิชาชีพสาคัญ เช่นแพทย์ พยาบาลไม่เหมาะสม
-นโยบายเร่งด่วนเรื่ องการผลิตบุคลากรของสายงานไม่สมั พันธ์กบั ระบบการผลิต

• HRD การขับเคลื่อน Core Value
• การนาระบบCompetency มาใช้ ประโยชน์ให้ ตรงตามconcept
• การสร้ างความผูกพันในองค์กร ยังไม่ชดั เจนตังแต่
้ ระดับกระทรวงจนถึงหน่วยงาน
• การจัดทาIDP เพื่อจัดทา Success Plan Talent ของบุคคลยังไม่มีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรม

วิสัยทัศน์ : เขตสุ ขภาพที่ ๔เป็ นเขตสุ ขภาพชั้นนา โดยการมีส่วนร่ วมภาคีเครื อข่ ายที่
เข้ มแข็ง สู่ สุขภาวะทีด่ ขี องประชาชนทีย่ งั่ ยืน
วิสยั ทัศน์ HRมีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นเลิศ สนับสนุนภาคีเครื อข่ายเข้มแข็ง ส่ งผลดีต่อ
สุ ขภาวะของประชาชน ภายในปี 2564
พันธกิจ
๑. ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและเสริมสร้ างทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็ นคนดี คนเก่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การให้ บริการที่เป็ นเลิศ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสูค่ วามเป็ นเลิศ สอดคล้ องกับปั ญหาตามบริ บทในพื ้นที่
๓. ส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรให้ มีความผูกพัน อย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
๔. เชื่อมโยงและสร้ างความร่วมมือภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง

เขตสุขภาพที่ ๔

วิสัยทัศน์ : เป็ นเขต
สุ ขภาพชั้นนา โดยการมี
ส่ วนร่ วมภาคีเครื อข่ ายที่
เข้ มแข็ง สู่ สุขภาวะที่ดี
ของประชาชนที่ยงั่ ยืน

วิสยั ทัศน์ HRมีการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็ นเลิศ
สนับสนุนภาคีเครื อข่าย
เข้มแข็ง ส่ งผลดีต่อสุ ขภาวะ
ของประชาชน ภายในปี
2564

พันธกิจ
๑. ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานและเสริ มสร้ างทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็ นคนดี คนเก่ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรสูค่ วามเป็ น
เลิศ สอดคล้ องกับปั ญหาตามบริ บทใน
พื ้นที่
๓. ส่งเสริ มสุขภาวะของบุคลากรให้ มีความ
ผูกพัน อย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
๔. เชื่อมโยงและสร้ างความร่วมมือกับภาคี
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง(สถาบันการศึกษาใน
นอก เอกชนสังกัด)

Stakeholders เขตสุ ขภาพที่ ๔
ภายใน

ภายนอก

ผู้บริ หารส่วนกลาง/ระดับเขต(C ต่างๆ) และศูนย์วิชาการในเขต
ผู้บริ หารระดับจังหวัด/รพศ./รพท./รพช
ผู้ปฏิบตั ิ ทุกสาขาวิชาชีพ

ภาคประชาชน
Purcherser (กองทุนต่างๆ สปสช.
สสส.ฯลฯ
สถาบันการศึกษานอกสังกัด เอกชน
ท้ องถิ่น
สถานพยาบาลนอกสังกัด เอกชน
Supplier
มูลนิธิ
ส่วนราชการอื่นๆในสังกัดส่วนภูมิภาค
กลุม่ auditer (สรพ.สตง.ฯลฯ)
องค์กรระหว่างประเทศ
สื่อมวลชล

Stakeholders analysis
Stakeholder

ความคาดหวัง

ผู้บริ หารส่วนกลาง *** 4

ทาผลงานได้ ทกุ อย่าง KPI ผ่าน

ระดับเขต(C ต่างๆ)

ทาผลได้ ตามเป้าหมาย

และศูนย์วิชาการในเขต

เขตเป็ นลูกค้ าที่ดี ทาตามKPI ที่สง่ มาได้

ผู้บริ หารระดับจังหวัด/รพศ./ รพท./รพช***3 ระบบง่ายๆ รายงานเป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบตั ิ ทุกสาขาวิชาชีพ *** 2

บูรณาการนโยบายให้ ชดั เจน สื่อสารดี ให้ ขวัญกาลังใจ

เจ้ าหน้ าที่ในสานักงานเขต ***1

ตัวตน ความก้ าวหน้ า โครงสร้ างชัดเจน

Stakeholders analysis
ภายนอก

คาดคาดหวัง

ภาคประชาชน*** 5

บริ การที่ดี เสมอภาค ประชาชนให้ ความเห็นได้ รักษาหาย

Purcherser (กองทุนต่างๆ สปสช. สสส.ฯลฯ)*** 6

ข้ อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ

สถาบันการศึกษานอกสังกัด เอกชน ท้ องถิ่น

การสื่อสารที่ตรงกัน ส่งบุคลากรไปเรียน คัดกรองลูกค้ าดีๆ

ส่วนราชการอื่นๆในสังกัดส่วนภูมิภาค

สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนงานของหน่วยงานสาเร็จ

สถานพยาบาลนอกสังกัด เอกชน

ทรัพยากรบุคคลบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ

กลุม่ auditer (สรพ. ฯลฯ)*** 7

คุณภาพบริ การดีๆ

Supplier*** 8

ข่าวสารที่เสริมธุรกิจ ระบบคุณธรรมที่สนับสนุนให้ ธุรกิจเติบโต อิสระในการจัดืื ้อ จัดจ้ าง

สื่อมวลชล

ข่าวสาร

NGO

ต้ องการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการ

สตง.

Good Governant

องค์กรระหว่างประเทศ

ต้ องการให้ บคุ ลากรมารับทุน

Stakeholders analysis จัดลาดับ
Stakeholder

ความคาดหวัง

เจ้ าหน้ าที่ในสานักงานเขต ***1

ความก้ าวหน้ า โครงสร้ างชัดเจน

ผู้ปฏิบตั ิ ทุกสาขาวิชาชีพ *** 2

บูรณาการนโยบายให้ ชดั เจนก่อนสัง่ การ ลดความื ้าื้ อน อย่าเปลี่ยนนโยบายบ่อย โดยไม่
ชัดเจน

ผู้บริ หารระดับจังหวัด/รพศ./ รพท./รพช***3

มีความชัดเจน มีระบบง่ายๆ ไม่ื ้าื้ อน เป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริ หารส่วนกลาง *** 4

ทาผลงานได้ ทกุ อย่าง KPI ผ่าน

ภาคประชาชน*** 5

บริ การที่ดี เสมอภาค ประชาชนให้ ความเห็นได้ รักษาหาย

Purcherser (กองทุนต่างๆ สปสช. สสส.ฯลฯ)*** 6

ข้ อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ

กลุม่ auditer (สรพ. ฯลฯ)*** 7

คุณภาพบริ การดีๆ

Supplier*** 8

ข่าวสารที่เสริมธุรกิจ ระบบคุณธรรมที่สนับสนุนให้ ธุรกิจเติบโต อิสระในการจัดืื ้อ จัดจ้ าง

เป้าประสงค์(SMART)
1. มีการวางแผนกาลังคนของหน่วยงานทุกระดับ
ในเขตสุขภาพที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. มีระบบบริ หารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีศกั ยภาพ ความสามารถในการ
ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่ประชาชน
4.ภาคีเครื อข่ายมีสว่ นร่วมในการทางาน

เป้าประสงค์หลัก(SMART)
1. หน่วยงานทุกแห่งมีอตั รากาลังไม่น้อยกว่า 80% ของ
กรอบอัตรากาลังที่วางแผน
2. หน่วยงานมีระดับ HPI ไม่น้อยกว่า 75%
3.บุคลากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ80 มีสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงาน (Fuctional Comp) ให้ บริ การภายใน 5 ปี
4.บุคลากรได้ รับการพัฒนาตามIDP ที่ชดั เจนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70/ปี
5.ระดับความสาเร็ จในการสร้ างความร่วมมือภาคีเครื อข่าย

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

-มีแผนHR รองรับการจัดบริการ (strategic HR)

ในระดับสานักงานเขต
-ไม่ มีโครงสร้ างตามกฎหมาย
-บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเป็ นพนักงานราชการ และเป็ น
- บุคลากรช่ วยราชการ จานวนไม่ เพียงพอ
-ไม่ มี carreer path
-ระบบHR เขต ยังเป็ นตัวบุคคล เป็ นลักษณะกรรมการ
-การมอบหมาย แบ่ งงานในด้ านHR ไม่ ชัดเจน
ภาพรวมHR
-ขาดความเป็ นมืออาชีพ
โครงสร้ างการบริหารงานบุคคลทุกระดับไม่ เป็ นเอกภาพ และไม่ เอือ้ ให้ การทางาน
ด้ านHR ,ประสิทธิภาพ

- มีการบริหารงานด้ านHR ที่ชัดเจนและโปร่ งใส
- มีค่านิยมให้ ด้านHR ร่ วมกัน มีการกาหนดกติกาการบริหารทรัพยากร
ร่ วมกัน ยอมรั บข้ อมูลร่ วมกัน

โอกาส
-นโยบาย Thailand 4.0 มีสว่ นกระตุ้นให้ บคุ ลากรสนใจด้ านเทคโนโลยี และ
นามาใช้ งานแทนบุคลากร
ที่ไม่เพียงพอ
-นโยบายการใช้ ระบบฐานข้ อมูลกาลังคนเป็ นระบบกลาง
-นโยบาย SPมีความชัดเจนด้ านการจัดสรรคนและพัฒนาคนให้ เหมาะสม
-PCC เป็ นรัฐธรรมนูญที่ทาให้ การสร้ างนาื่อม
-มีเทคโนโลยี่ที่ช่วยสนับสนุนการทางานดีขึ ้น

อุปสรรค
-การจัดสรรงบรายหัว มีผลต่อการจัดการจัดบริการ
-การเปลี่ยนแปลงทางด้ านการคมนาคม
-สภาพการแข่งขันของสถานพยาบาลเกิดการดึงบุคลากรในภาครัฐ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
-มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าว มีผลให้ สถานพยาบาลมีภาระงานมากขึ ้น มากกว่ากรอบ

