
 

 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร�สุขภาพการบริหารและการพฒันาบุคลากร จ.สมุทรปราการ 

ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2559 -2563) 
 
 

ประเด็นจุดยืน (Strategic Positioning) 
 
SP 1  การจัดบริการท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  เป�นธรรมทั่วถึง 
SP 2  สร"างการมีส#วนร#วมของการเมืองท"องถ่ินในการส#งเสริมสุขภาพประชาชน 
SP 3  สถานีเฝ+าระวังโรคติดต#อ และโรคจากการประกอบอาชพี 
SP 4  สร"างทีมปฏิบัติการเชิงรุก  ด"านสุขภาพ  โดยดึงผู"มีส#วนได"ส#วนเสีย เช#น อปท. เครือข#ายสุขภาพ  
         และประชาชน 
SP 5  ยกระดับบุคลากรท่ีมีความรู" ความเชี่ยวชาญมาเป�นทีมในการทํางานสุขภาพพิเศษ 
SP 4  องค<กรมีการแต#งต้ังบุคลากรโดยหลักธรรมาภิบาล 
SP 4  นําผลงาน/ตัวชี้วัดมาตอบสนองตอบความน"องการพ้ืนฐานของบุคลากร 
SP 4  สนับสนุนจัดต้ังทีมวิชาการเฉพาะด"าน 
SP 4  สร"างภาพลักษณ<ในตัวบุคคล 
SP 4  ต้ังกองทุนการศึกษาแบบต#อเนื่อง (กยส)ไม#มีพันธะสญัญา 
SP 4  จัดต้ังทีมเชี่ยวชาญประสานกับส#วนกลางในการแก"ไขปDญหา 
SP 4  จัดทําหลักสูตรนักบริหารโรงพยาบาล/ 
SP 4  กําหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่ต"องผ#านด"านวิชาการและมีการสอบสัมภาษณ<เชิงพฤติกรรม 
SP 4  จัดการอบรมในสัดส#วน 10/20/70 
SP 4  การเตรียมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับในการให"บริการผู"สูงอายุ 
SP 4  เพ่ิมอัตรากําลังสายวิชาชพีที่รองรับงานอาชีวอนามัย 
 

การประเมินศกัยภาพและวิเคราะห�สภาพแวดล9อม 
 
จุดแข็ง (Strength : S) 
S1: มีบุคลากรสายวิชาชีพให"บริการครบตามความจําเป�น 
S2: หน#วยบริการมีความสามารถในจ"างบุคลากรเพ่ือให"บริการ 
S3: ผู"บริหารให"การสนับสนุน 
S4: หน#วยบริการตอบสนองความต"องการด"านสุขภาพของประชาชนได"อย#างเต็มที่ 
S5: มีระบบเทคโนโลยีท่ีสามารถเก็บข"อมูลสุขภาพของประชาชน 
S6: บุคลากรใฝLเรียนรู"โดยตนเองในการพัฒนาศักยภาพเพื่อนําความรู"มาใช"กับการทํางาน 
S6 บุคลากรใฝLเรียนรู"โดยตนเองในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือนําความรู"มาใช"กับการทํางาน 



 
จุดอ>อน (Weakness : W) 
W1: เจ"าหน"าที่ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเป�นทีม 
W2: บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ#อย ทําให"การทํางานไม#ต#อเนื่อง  
W3: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญอาชีวอนามัย  ส#งผลต#อการดูแลสุขภาพประชาชนในการดูแลเขตเมือง     
       อุตสาหกรรม 
W4: ขวัญและกําลังใจบุคลากร มีระดับตํ่า (ติดกรอบ) ส#งผลให"บุคลากรไม#รักองค<กร (สมองไหล) สู#เอกชน 
W5: ระบบการคัดสรรบุคลากรขาดหลักธรรมภิบาล  ส#งผลให"เกิดความท"อแท"ในการทํางาน  หมดกําลังใจใน 
       การทํางาน 
W6: บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญอาชีวอนามัย  ส#งผลต#อการดูแลสุขภาพประชาชนในการดูแลเขตเมือง 
       อุตสาหกรรม 
W7: ขวัญและกําลังใจบุคลากร มีระดับตํ่า (ติดกรอบ) ส#งผลให"บุคลากรไม#รักองค<กร (สมองไหล) สู#เอกชน 
W8: ระบบการคัดสรรบุคลากรขาดหลักธรรมภิบาล  ส#งผลให"เกิดความท"อแท"ในการทํางาน  หมดกําลังใจใน 
      การทํางาน 
 
โอกาส (Opportunity : O) 
O1: อปท.มีงบประมาณจํานวนมาก 
O2: มีสถานบริการด"านสุขภาพของเอกชนจํานวนมากในพ้ืนที่ 
O3: มีแหล#งเรียนรู" เชี่ยวชาญเฉพาะด"านในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จาก รพ.รามาฯ) 
O4: การเปQด AEC ส#งผลต#อการพัฒนาองค<ความรู"สากล  เอ้ือต#อการทํางาน       ด"านสาธารณสุข 
O5: นโยบายการปฏิรูปบุคลากรแห#งรัฐ  เพื่อรองรับการพฒันาประเทศ  การเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับ DHS     
      เป�นโอกาสในการสร"างแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
O6: มีแหล#งเรียนรู" เชี่ยวชาญเฉพาะด"านในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จาก รพ.รามาฯ) 
O7: การเปQด AEC ส#งผลต#อการพัฒนาองค<ความรู"สากล  เอ้ือต#อการทํางาน       ด"านสาธารณสุข 
O8: นโยบายการปฏิรูปบุคลากรแห#งรัฐ  เพื่อรองรับการพฒันาประเทศ  การเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับ DHS    
      เป�นโอกาสในการสร"างแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
 
อุปสรรค (Threat : T) 
T1: การเมืองแทรกแซงการทํางานของบุคลากรและเครือข#ายสุขภาพ 
T2: มีประชากรแฝง ประชากรต#างด"าว จํานวนมากในพ้ืนท่ี 
T3: ประชาชนเจ็บปLวยเข"ามารับบริการที่สถานบริการจํานวนมาก 
T4: ประชาชนขาดการดูแลสขุภาพตนเอง 
T1:  แรงจูงใจจากเอกชนสามารถดึงดูดเจ"าหน"าท่ีภาครัฐ  ส#งผลให"ไปอยู#เอกชน  
T2:  การเมืองแทรกแซง  การโยกย"าย  การข้ึนตําแหน#งของบุคลากร 
  
 

 
 



 
 

ทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร�สขุภาพการพัฒนาระบบบริการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิสัยทัศน� ( VISION)  
 
“ บริหารงานและคนด9วยธรรมาภิบาล  เติมความสุข เสริมความเชี่ยวชาญ  ผสานเทคโนโลยี

สนสนเทศทันสมัย มุ>งประโยชน�สูงสุดของภารกิจและยุทธศาสตร�สุขภาพ” 
 

โดยกําหนดคํานิยามของวิสัยทัศน< เพื่อเป�นเข็มมุ#งในการพัฒนาในช#วงปY พ.ศ.2259 – 2563  ดังน้ี 
บริหารงานและคนด9วยธรรมาภิบาล  หมายถึง คนและความสมบูรณ<ในองค<ประกอบการบริหารงานและคน 
ดังน้ี 

 1. การยึดหลักนิติธรรมที่คํานึงระเบียบ ข"อบังคับ ตามที่กําหนดไว" อย#างเคร#งครัด 
 ๒. การคํานึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามในการบริหารคน 
 ๓. การยึดหลักความโปร#งใส ในการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน 
 ๔. การยึดหลักการมีส#วนร#วม เปQดโอกาสให"บุตลากรทุกระดับได"แสดงความคิดเห็น และมีส#วนร#วมใน
การพัฒนาคน 
 5. เน"นความรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ เน"นให"คนเป�นผู"ที่รับผิดชอบในหน"าที่ 
 6. การเน"นความคุ"มค#าในการใช"ทรัพยากรบุคคลให"เกิดประโยชน<สูงสุด 
 
เติมความสุข หมายถึง การสนับสนุนให"บุคลากรเกิดความสุข 8 ประการ 
 1. ความสุขทางกาย (happy body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซ่ึงเก่ียวข"อง 
กับการรู"จักใช"ชีวิตเป�นสอดคล"องกับสภาพแวดล"อมที่เป�นอยู# 
 2. น้ําใจงาม (happy heart) ความมีน้ําใจเอ้ืออาทรต#อกันและกันในองค<กรรู"จักการแบ#งปDน  
 3. ทางสายกลาง (happy relax) ต"องรู"จักการผ#อนคลาย ไม#ว#าจะเป�นการทํางานหรือการใช"ชีวิต ต"อง
นําทางสายกลางมาใช" ต"องรู"จกัปล#อยวาง 
 4. พัฒนาสมอง (happy brain) ความสุขจากการได"เรียนรู" พัฒนาสมองตัวเองจากแหล#งต#างๆ นําไปสู#
ความเป�นมืออาชีพและความก"าวหน"าในการทํางาน 
 5. ศาสนาและศีลธรรม (happy soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการดําเนินชวิีต ความสุข
ของคนทํางานเกิดได"จากธรรมะ จริยธรรม 
 
 
 



 
 6. ปลอดหนี้ (happy money) ส#งเสริมให"ใช"ชีวิตอย#างพอเพียง รู"จักเก็บรู"จักใช" ไม#เป�นหนี้  
 7. สร"างความสุขจากการมีครอบครัวท่ีดี (happy family) ครอบครัวท่ีเข"มแข็ง อบอุ#นและม่ันคง 
 8. ความสุขท่ีเกิดจากสังคม (happy society) ส#งเสริมให"มีความรักความสามัคคี เอ้ือเฟuvอต#อ
คนทํางาน และองค<กร 
เสริมความเช่ียวชาญ  หมายถึง ความสนใจใฝLรู" สั่งสม ความรู"ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการด"วย
การศึกษา ค"นคว"าและพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง จนสามารถประยุกต<ใช"ความรู"เชิงวิชาการและเทคโนโลยี 
ต#าง ๆ เข"ากับการปฏิบัติราชการให"เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย หมายถึง 

 การพัฒนาต#อยอดความสําเร็จ และแก"ปDญหา เก่ียวกับข"อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางสาธารณสุข ในการใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให"เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. พัฒนาและปรับปรุง ระบบ Internet ในหน#วยบริการทุกระดับ  ให"เป�นช#องทางการสื่อสารองค<กร 
สื่อสารสุขภาพและการจัดบริการด"านสุขภาพแก#ประชาชน 

- Website สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ปรับปรุง) เพื่อรองรับการสื่อสารด"านบริการและบริหาร 
ครอบคลุมทุกกลุ#มวัยอย#างมีประสิทธิภาพ (ลูกค"าภายใน > บุคลากร, ลูกค"าภายนอก > ประชาชนทั่วไป) 
 3. การสร"างสรรค<พัฒนาระบบบริการสุขภาพอัตโนมัติผ#านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประโยชน�สูงสุดของภารกิจและยุทธศาสตร�สุขภาพ หมายถึง  

 การบริหารงานและบุคลากรให"สอดคล"องกับภารกิจหลัก (การส#งเสริมสุขภาพ การควบคุมป+องกันโรค 
การรักษาโรค การฟuvนฟูสุขภาพ การคุ"มครองสุขภาพ) และสอดคล"องกับยุทธศาสตร<สุขภาพตามแผน
ยุทธศาสตร<ด"านการสาธารณสุขท้ัง 4 ด"าน ประกอบด"วย การพัฒนาสุขภาพตามกลุ#มวัย  การพัฒนาระบบ
บริการ  การบริหารและการพฒันาบุคลากร  การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ท้ังนี้ทําให"เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ลด
การเจ็บปLวยและปLวยตายในทุกกลุ#มวัย ท่ีผ#านเกณฑ<ของประเทศในทุกด"าน 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารในหน#วยงานสาธารณสุขทุกแห#งให"มีธรรมาภิบาล มีความพร"อม คล#องตัวเป�น
องค<กรสมรรถนะสูง ตามเกณฑ<รางวัลคุณภาพแห#งชาติ และเกณฑ<คุณภาพ และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
สาธารณสุข 

 2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให"มีธรรมาภิบาล รักษาและธาํรงค<ไว"ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ 
และเสริมสร"างให"ปฏิบัติงานอย#างมีความสุข 



 3. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให"มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจยุทธศาสตร<ที่
รับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค<กร และระบบข"อมูลสุขภาพให"มีคุณภาพทันสมัย เชื่อมโยงกันเป�น
ระบบรองรับการจัดบริการ การบริหาร ที่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด 
 
เปRาหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร� (Ultimate Goals) 
  
    1.องค<กรสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทุกแห#งเป�นองค<กรธรรมาภิบาล มีศักยภาพการพ่ึงพาตนเองสูง  
    2.บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมีความสุข ในการปฏิบัติงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) 
 1. การสร"างระบบการบริหารงานของหน#วยงานสาธารณสุขโดยใช"หลักธรรมาภิบาล 
 2. การสร"างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให"มีความสุขและสมรรถนะสูง 
 3. การพัฒนาระบบข"อมูลสารสนเทศด"านสุขภาพ ให"ทันสมัย 
 4. การสร"างสรรค<องค<ความรู"สู#องค<แห#งการเรียนรู"ท่ียั่งยืน 
 5. การเสริมสร"างความเข"มแข็ง และศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของหน#วยบริการ 
  
เปRาประสงค�ของแผนยุทธศาสตร�(Strategic Issues Goals ) 
 1. หน#วยงานในระบบสาธารณสุข เป�นองค<คุณธรรม ธรรมภิบาล 
 2. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 3. หน#วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีระบบข"อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะทางด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 4. หน#วยงานสาธารณสุขทุกแห#งเป�นองค<กรแห#งการเรียนรู" บุคลากรใฝL เรียนรู"ตลอดชีวิต 
 5. สถานบริการสุขภาพสังกัด สสจ. ผ#านเกณฑ<มาตรฐานทางการเงินการคลัง 

 
 
 
ตัวชี้วัดและค>าเปRาหมายของแผนยุทธศาสตร� (Key performance indicator and target) 
 

ตัวช้ีวัด / หน>วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลงานที่
ผ>านมา 

ค>าเปRาหมาย 
หน>วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563  
เปRาประสงค�สูงสุด   องค�กรสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการทุกแห>งเป_นองค�กรธรรมาภิบาล 
KPI 01 : ดัชนีความเช่ือม่ันของ
เครือข>ายและประชาชน ในการเป_น
องค�กรธรรมาภิบาลของหน>วยงาน
สาธารณสุข 

- 70 75 80 85 90 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 



ตัวช้ีวัด / หน>วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลงานที่
ผ>านมา 

ค>าเปRาหมาย 
หน>วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563  
 
เปRาประสงค�สูงสุด   บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมีความสุข ในการปฏิบัติงาน 
KPI 02 : ค>าเฉล่ียความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข 

- 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

คปสอ.ทุกแห#ง 
        
เปRาประสงค�ที่ 1  หน>วยงานในระบบสาธารณสุข เป_นองค�คุณธรรม ธรรมภิบาล 

KPI 03 : จํานวนข9อทักท9วง/ท9วง
ติง จากผู9ตรวจสอบภายนอกต>อป  

- 0 0 0 0 0 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 
        
เปRาประสงค�ที่ 2  บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มีสมรรถนะ มีทักษะสากล มคีวามสุขในการปฏิบัติงาน 

KPI 04 :  ร9อยละของบุคลากรที่
ผ>านเกณฑ�สมรรถนะตามหน9าที ่

- 40 50 60 70 80 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

KPI 05 :  ร9อยละของบุคลากร ที่
ผ>านเกณฑ�สมรรถนะสากล 
(คอมพิวเตอร�, ภาษาอังกฤษ)  

- 40 50 60 70 80 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 
KPI 06 :  ร9อยละของหน>วยงาน
สาธารณสุขที่ผ>านเกณฑ�คุณภาพ 
Whealthy workplace 

- 40 50 60 70 80 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

โรงพยาบาลทุกระดบั 
สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ 
รพสต. 

 
        
เปRาประสงค�ที่ 3   หน>วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มสีมรรถนะทางด9านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย รองรับ

การเปล่ียนแปลง 

KPI 07 :  จํานวนฐานข9อมูล
สุขภาพกลุ>มวัย และโรค ตาม 
service plan ของจังหวัด 

-       

KPI 08 :  ร9อยละความพึงพอของ
ผู9ใช9บริการและบุคลากร ต>อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 80 85 90 95 100 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

โรงพยาบาลทุกระดบั 
สํานักงานสาธารณสุข



ตัวช้ีวัด / หน>วยงานที่รับผิดชอบ 
ผลงานที่
ผ>านมา 

ค>าเปRาหมาย 
หน>วยงานที่
รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563  
อําเภอ 
รพสต. 

        
เปRาประสงค�ที่ 4  หน>วยงานสาธารณสุขทุกแห>งเป_นองค�กรแห>งการเรียนรู9 บุคลากรใฝq เรียนรู9ตลอดชีวิต 

KPI 09 :  ร9อยละของหน>วยงาน
สาธารณสุขที่ผ>านเกณฑ�องค�กรแห>ง
การเรียนรู9 บุคลากรใฝq เรียนรู9
ตลอดชีวิต 

- 40 50 60 70 80 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

โรงพยาบาลทุกระดบั 
สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ 
รพสต. 

 
KPI 10 :  จํานวนชุดความรู9และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารงานและบุคลากร ต>อป  

- 7 7 7 7 7 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
คปสอ. 

เปRาประสงค�ที่ 5  สถานบริการสุขภาพสังกัด สสจ. ผ>านเกณฑ�มาตรฐานทางการเงินการคลัง 

KPI 11 :  จํานวนวนหน>วยงาน
สาธารณสุขที่ผ>านเกณฑ�มาตรฐาน
ทางการเงินการคลัง  
-โรงพยาบาลทั่วไป (Adj.RW, CMI) 
-รพช (Adj.RW, CMI) 
-รพสต (plan fin) 

 
 
 
 

     สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

โรงพยาบาลทุกระดบั 
สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ 
รพสต. 

 
KPI 10 :  จํานวนชุดความรู9และ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารงานและบุคลากร ต>อป  

- 7 7 7 7 7 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
คปสอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การแปลงยุทธศาสตร�สู>การปฏิบัต ิ
  

 การแปลงยุทธศาสตร<สู#การปฏิบัติประกอบด"วยการกําหนดกลยุทธ< มาตรการแนวปฏิบัติของกลยุทธ< 
ตัวชี้วัดของกลยุทธ< แผนงานที่สําคัญ และหน#วยงานท่ีเก่ียวข"อง ดังรายละเอียด ต#อไปนี้ 
 
1. กลยุทธ�เพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ตามหลัก Balanced Scorecard 
Financial perspective : F 

 
 
Customer perspective : C 
 
 
Internal process perspective : I 
        1.พัฒนาระบบการจัดทําการเงินการบัญชีให"เป�นไปตามมาตรฐานโดยหลักธรรมาภิบาล 
        2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ เน"นการประสานงานหน#วยงานนอกที่เก่ียวข"องเพื่อการจัดหา
พัสดุที่ถูกต"อง เป�นธรรม ตรวจสอบได" 
       3. เพ่ิมช#องทางการเชื่อมโยงข"อมูลงานบริหารโดยใช"เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
       4.พัฒนาทีมควบคุมกํากับให"ดําเนินการเป�นมาตรฐานตามระเบียบปฏิบัติ 
       5.ปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลรองรับนโยบายการปฏิรูป
บุคลากรแห#งรัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับ DHS เป�นโอกาสในการสร"าง
แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
 
Learning and innovation perspective : L 
        1.พัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพให"มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงทุกกระทรวงอย#างเป�นระบบเพ่ือ
ประโยชน<ต#อการพัฒนา การบริหารจัดการ และบริการ สือ่สารสุขภาพแก#ประชาชนและการตัดสินใจเชิง
นโยบาย  
       2.สร"างความร#วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให"มีความเชี่ยวชาญเพือ่รองรับการบริการ 

      3.การพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยความร#วมมือจากสถาบันการศึกษาหรือหน#วยงานอ่ืนที่มีความชํานาญ
เฉพาะด"านภายนอกองค<กรเพ่ือรองรับการทํางาน 

 
ดังรายละเอียดมาตรการและแนวปฏิบัติของแต>ละกลยุทธ� ดังน้ี 
กลยุทธ�ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดทําการเงินการบญัชีให9เป_นไปตามมาตรฐานโดยหลัก 



               ธรรมาภิบาล 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 
      1. การจัดทําระบบการเงินการบัญชียังไม#เป�นมาตรฐานเดียวกัน 

- สสจ.มีแนวทางการจัดการด"านการเงินการบัญชีให"เป�นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
- ให"ความรู"บุคลากรท่ีเก่ียวข"อง 
- มีการบริหารบุคลากรที่รับผิดชอบการเงิน/บัญชีให"ต#อเน่ือง 

     2.พัฒนาคู#มือการเงินการบัญชีให"เป�นมาตรฐานและทันสมัย/รวมท้ังระเบียบต#างๆ ที่เก่ียวข"อง 
     3.พัฒนาศักยภาพของผู"ปฏิบัติงานให"มีทักษะ เชี่ยวชาญมากข้ึน 
     4.พัฒนาทีมควบคุมกํากับให"เป�นมาตรฐานเดียวกัน 
     5.พัฒนาโปรแกรมต#างๆ ให"ตอบสนองการทํางานของเจ"าหน"าที ่
     6.สร"างเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอํานวยความสะดวกและแสดงสถานะการเงินการบัญชีให"แก#ผู"ปฏิบัติ 
     7.สร"างทีมพี่เลี้ยงท่ีปรึกษาเฉพาะกิจให"ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
     8.สร"างโปรแกรมเมอร<จากบุคลากรของ สสจ.สมุทรปราการให"ได"โปรแกรมท่ีตอบสนองความต"องการของ
จังหวัดสมุทรปราการเอง 

     9.มี Software/Applicationด"านการบริหารการเงิน/บัญชีของจังหวัดสมุทรปราการและเป�นต"นแบบการ
ใช"งานในระดับประเทศ 
 
กลยุทธ�ที่ 2   พัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพให9มีคุณภาพ ทันสมัย เช่ือมโยงทุกกระทรวงอย>างเป_น
ระบบเพ่ือประโยชน�ต>อการพัฒนา การบริหารจัดการ และบริการ ส่ือสารสุขภาพแก>ประชาชนและการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย  
มาตรการและแนวปฏิบัติ 
       1.พัฒนาเจ"าหน"าท่ีให"มีประสิทธิภาพในการบันทึกข"อมูล ให"มีความเท่ียงตรง ครบถ"วน ทันเวลา และเป�น
Fact 
        2. มีนโยบายการใช"โปรแกรมเป�นแนวเดียวกันและพัฒนาศึกษาระบบเพ่ือตอบสนองผู"ปฏิบัติงานและ
ผู"ใช"ข"อมูลระดับต#างๆ 
        3.มีระบบการตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูลและสามารถสะท"อนข"อมูลกลับสู#การปรับปรุงให"มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     4.พัฒนาData center เป�นศูนย<ข"อมูลกลางด"านสาธารณสุขของระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5.พัฒนาทีม IT (คณะกรรมการ)ให"ครบองค<ประกอบทุกระดับ 
     6.มีคลังข"อมูลข#าวสารของทุกภาคส#วน(รัฐ/เอกชน)เพ่ือการสืบค"นและเป�นประโยชน<เข"าถึงง#าย 
     7.มีระบบ Monitoring ข"อมูลและแปรผลข"อมูลส#งกลับ แบบ realtime 
     8.เป�นศูนย<ข"อมูลด"านสุขภาพต"นแบบบูรณาการข"อมูลจากอุตสาหกรรม แรงงานและสิ่งแวดล"อม พัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย< และอ่ืนๆ 
 
กลยุทธ�ที่ 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ เน9นการประสานงานหน>วยงานนอกที่เก่ียวข9องเพ่ือการ
จัดหาพัสดุที่ถูกต9อง เป_นธรรม ตรวจสอบได9 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 
 



กลยุทธ�ที่  4 เพ่ิมช>องทางการเช่ือมโยงข9อมูลงานบริหารโดยใช9เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 
 
 
กลยุทธ�ที่  5   พัฒนาทีมควบคุมกํากับให9ดําเนินการเป_นมาตรฐานตามระเบียบปฏิบัติ 
มาตรการและแนวปฏิบัติ 
 
 
 
 
กลยุทธ�ที่ 6 ปรับปรุงระบบการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลรองรับนโยบายการ
ปฏิรูปบุคลากรแห>งรัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในการเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับ DHS เป_นโอกาสใน
การสร9างแรงผลักดันการเปล่ียนแปลงระบบงาน 

มาตรการ และแนวปฏิบตัิ 
1. การทบทวนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยให"ผู"มีส#วนได"ส#วนเสียท้ังหมดเข"าร#วมอยู#ใน

กระบวนการทบทวน 
2. จัดให"มีนักทรัพยากรบุคคล (ปDจจุบันมีตําแหน#งแต#ไม#มีคน) 
3. พัฒนาทักษะเจ"าหน"าที่ท่ีได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติงานด"านบุคลากร  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด"าน

บริหารทรัพยากรบุคคล 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด"านบุคลากรให"ทันสมัยและตอบสนองความต"องการ(ถูกต"อง เข"าถึง และ

เป�นปDจจุบัน) ภายใต"ระบบความปลอดภัย (ของเดิมมีระบบของกระทรวง) 
5.แบบฟอร<มเสถียรถูกต"อง 
6.. สร"างระบบ Profile Data base ที่รองรับความต"องการด"าน สิทธิประโยชน<ต#าง ๆ และการทํางานในอนาคตการ

ทํางานรายบุคคล ภายใต"ระบบความปลอดภัย 
 

กลยุทธ�ที่ 7 สร9างความร>วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให9มีความเช่ียวชาญเพ่ือรองรับการ
บริการ 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
      1. บุคลากรควรได"รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพิม่เติมจากสถาบันการศึกษาที่ได"รับมาตรฐานท้ังสาย
วิชาชีพและสายสนับสนุน  
      2. บุคลากรที่ผ#านการอบรมแล"วสามารถพัฒนาบุคลากรในหน#วยงาน เพ่ือถ#ายทอดความรู"วิชาการได" 
       3.วิเคราะห< ค"นหา GAP ขององค<กรว#ามีส#วนขาดความเชี่ยวชาญในด"านใดเพื่อประสานหาแหล#ง
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 
กลยุทธ�ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยความร>วมมือจากสถาบันการศึกษาหรือหน>วยงานอ่ืนที่มีความ
ชํานาญเฉพาะด9านภายนอกองค�กรเพ่ือรองรับการทํางาน 



มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. การสร"างองค<ความรู"เฉพาะด"านบุคลากร 
2. สร"างหลักสูตรเฉพาะทาง 
ปyญหาวิกฤตบุคลากรขาดความรู9 ทักษะ การส่ือสารภาษาเพ่ือรองรับ AEC  
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. ภาษาพม#า 
แก9ปyญหาพัฒนาเพิ่มหลักสูตรที่ยังขาดแคลน เช>น อาชีวอนามัย  
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. จ"างเหมาบริการจากหน#วยงาน/เอกชน 
2. รับสมัครบุคลากรจาก AEC ที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานที่กําหนด 
อสต. AEC  
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. อบรมสร"างเจ"าหน"าที่ต#างดาว (AEC) ให"มีความรู"ความสามารถในการประสานงานสาธารณสุขโดยกําหนดให"
ผู"ประกอบการที่มีแรงงาน 50 คนข้ึนไป ต"องมีเจ"าหน"าท่ี 1 คน 
อสต. AEC  
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. ประกวดสถานประกอบการส#งเสริมสุขภาพในกลุ#มแรงงาน (AEC) ให"ผ#านเกณฑ<ตามมาตรฐาน 
2. คัดสรรบุคลากรที่ดีท่ีสุดจากสถาบันการศึกษาก#อนจบการศึกษา 
ด9านเทคโนโลยี 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. การสร"าง Software เพ่ือติดตามบันทึกข"อมูลบุคลกรผ#านทาง Internet 
2. ติดต้ังเคร่ืองตรวจจับสิทธิประโยชน<บุคลากร 
3. การพัฒนาเคร่ืองมือพยากรณ<ความต"องการ แนวโน"มของบุคลากร 
 

กลยุทธ�ที่ 9  การพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยความร>วมมือจากสถาบันการศึกษาและ/หรอืหน>วยงานอ่ืนที่มี
ความชํานาญเฉพาะด9านภายนอกองค�กร  เพ่ือรองรับการทํางาน 
     1. สร"างความร#วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให"มีความเชี่ยวชาญ  เพ่ือรองรับบริการ/
ทํางาน 
      2.ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย#างแท"จริง  รองรับนโยบายของการปฏิรูป
บุคลากรแห#งรัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  ในการเตรียมบุคลากร  รองรับ DHS  เป�นโอกาสในการสร"าง
แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบงาน 
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