


 ตัวชีว้ัด 
   72. ระดบัความส าเร็จของเขตสขุภาพท่ีมีการบริหารจดัการ
ระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่

ก าหนด (ผ่านเกณฑ์ระดบั 3 ทัง้ 5 องค์ประกอบ)

    74. ร้อยละหน่วยงานที่มีการน าดชันีความสขุของคนท างาน
(Happy Work Life Index) และ Core 

Value “MOPH ”ไปใช้ (ร้อยละ50)  

    78. ร้อยละของครอบครัวที่มีศกัยภาพในการดแูลสขุภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( ร้อยละ 50 :12 เดือน)



นายจักรกฤษณ์  สุรการ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาพระยา สสจ.สระแก้ว
นายไพศาล เจียนศริิจนิดา   ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

     เขต 6 ชลบุรี
นางอัจจ์สุภา  รอบคอบ      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

                ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
นส.นาฏอนงค์  สุวรรณจติต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ   วพบ.ชลบุรี
นางอรพนิ  ภทัรกรสกุล      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 

     สสจ.สระแก้ว



องค์ประกอบ ผลการบริหารจัดการ

 ๑ แผนการผลติและพัฒนา
ก าลังคน

มีแผนพัฒนาก าลังคนเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ 
Excellence และครอบคลุมทัง้ ๕ กลุ่ม
สาขาวชิา(ทุกสายงาน)ทุกระดับบริการ
(ผ่านระดับ๕)

๒การสร้างความร่วมมือด้าน
การผลติและพัฒนาก าลังคน

มีความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตสุขภาพ(ผ่าน
ระดับ๕)

๓ การบริหารงบประมาณด้าน
การผลติและพัฒนาก าลังคน

งบประมาณจากเขตสุขภาพ  ๒๓๕,๕๐๐ บาท                     
เบกิจ่ายแล้ว ๑๒๙,๐๐๐บาท                           
คดิเป็นร้อยละ ๕๔.๗๘   (ผ่านระดับ๑)



องค์ประกอบ ผลการบริหารจัดการ

 ๔ การบริหารจัดการด้านการ
ผลติและพัฒนาก าลังคน

      เป้าหมายพัฒนาบุคลากรจากเขตสุขภาพ
      ๒,๑๙๑ คน  ได้รับการพฒันา ๑,๓๗๕ คน 
      คดิเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐ (ผ่านระดับ๓)

 ๕ การประเมนิผลกระทบของ
ระบบการบริหารจัดการการผลิต
และพัฒนาก าลังคนของจังหวัด

ไม่พบข้อร้องเรียนเร่ืองการจัดการการ

พัฒนาก าลังคนของจังหวัด (ผ่านระดับ๕)

   ข้อเสนอแนะ 
        ๑.ควรมีระบบจัดการงบประมาณในการพฒันาบุคลากรให้ง่ายและรวดเร็วขึน้ 
        ๒.ควรมีบุคลากรด้าน HRP ในการจดัสรร วเิคราะห์ อัตราก าลังในภาพรวม
                                    เพื่อจดัพฒันาบุคลากรได้เหมาะสม



ขัน้ตอนการด าเนินการ ผลการบริหารจัดการ

1.ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน สสจ.สป / รพท ด าเนินการแล้ว          

2.ส ารวจความสุขของการท างาน
(อย่างน้อย60%ของบุคลากร)

สสจ. 86.17%   
รพท.สป 80.32%

3.วเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ความสุขเฉล่ีย  สสจ.62.58
รพท.สป  60.35

4.จัดท าแผนพัฒนาความสุข/สร้าง
ค่านิยม

อยู่ระหว่างการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิ
คุณภาพ

5.ใช้แผนพัฒนาความสุข/สร้างค่านิยม ยังไม่ได้ด าเนินการ



สิ่งดีๆ ที่พบ
 ผู้บริหาร สสจ. ให้ความส าคัญการสร้างค่านิยม MOPH และ 
M & E  อย่างต่อเน่ือง
◦ มีคณะท างานเฉพาะ 
◦ มีประกวดภาพการรณรงค์ MOPH

◦ จัดท าป้าย สัญลักษณ์ส่ือสาร MOPH ตามสถานที่ต่างๆ
ประเดน็พัฒนา
 การเตรียมการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อแผนการสร้างสุข



จดัท าทะเบียนครอบครวัเปา้หมาย และ อสค.รายอ าเภอ           ราย
สถานบริการ 

•สรา้งทีมเรียนรูร้ว่มกบัFCT / ต าบลจดัการสขุภาพ โดยใช ้CBL
•อสค.เรียนรู/้ปฎบิัติ ดูแลกลุม่เปา้หมาย(สถานบริการ/บา้น)
•จดัท าทะเบียน อสม.ดแูล อสค.รายหมูบ่า้น/ชมุชน

•แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรา้งพลงัใจ ระหวา่งทีมหมอครอบครวั อสค.และ
กลุ่มเปา้หมาย
•สรา้งเครอืขา่ยสือ่สาร อสค. ผา่น Line/ Facebook
•มอบประกาศนยีบัตร / บัตร อสค.

Learning
&Share

Mapping

Network

• ต.จดัการสุขภาพแบบบรูณาการ ในรปูแบบ สมุทรปราการ โมเดล
• บรูณาการภารกจิ กองทนุสุขภาพต าบล

Continuous

Learning



รายการ

ข้อมูล
เป้าหมาย เมือง บางบ่อ

   พระ

ประแดง
บางพลี พระสมุทรฯ บางเสาธง รวม

การคัดเลือก

และพัฒนา

อสค.

เป้าหมาย 2,615 667 1,319 1,114 887 214 6,816

CKD 432 97 86 148 97 9 869

NCD 1,150   300 720 498 640 100 3,408

LTC 1,033 270 513 468 150 105 2,539

รวม  2,812 667 1,319 1,120 887 214 7,019

ร้อยละ 114 100 100 100.5 100 100 103

ครอบครัวที่

มีศักยภาพ

ในการดูแล

สุขภาพ

ตนเองได้

ตามเกณฑ์

เป้าหมาย 783 200 396 334   266 65 2,044

CKD 129 29 26 45 29 3 261

NCD 345 90 216 149 192 30 1,022

LTC 309 81 154 140 45 32 761

รวม อยู่ระหว่างด าเนินการประเมิน 286 215 55 552

ร้อยละ 85.6   80.8   84.6 29.4



ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่

ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้

ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการรับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ
 ความสอดคล้องของการก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย อาจจะเกิดความ

ซ  าซ้อนของเป้าหมาย 

 ข้อมูลเป้าหมายที่กรมส่งให้ดูจาก 

HDCและเมื่อจังหวัดดูข้อมูลเอง

ในพื นที่ยอดเป้าหมายไม่ตรงกัน

 ท าความเข้าใจและร่วมกัน

ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

แล ะ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม ง าน ที่

เกี่ยวข้องช่วยกันดูข้อมูล

ไม่ให้ซ  าซ้อน

 เสนอ กรม สบส.ในเรื่องการ

วางแผนพัฒนาศักยภาพ 

อสค.อย่างเป็นระบบในระยะ

ย า ว เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง

ค ร อ บ ค รั ว ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ

ครอบครัวปกติ

 บริบทของจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นเขตเมืองผู้ดูแลผู้ป่วยจะมี

อาชีพประจ าท างานนอกบ้าน เช่น

ในโรงงาน  ทีม FCTต้องใช้ความ

พยายามมากในการที่จะพบตัว

ผู้ดูแลในเวลาท างาน

 อาจจะคัดเลือกผู้ทีอ่ยู่ใกล้ๆ

บ้านหรือว่างงาน/อสม.ใน

ละแวกบ้านมาพัฒนา

ศักยภาพและดูแลผู้ป่วย

แทน 



 การขบัเคลื่อนระบบงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้วย สมุทรปราการการ
โมเดล ซึ่งเปน็กระบวนการทีน่ านโยบายสู่การปฏิบัติในพื นที ่ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกัน ในทิศทางเดียวอย่างเป็นรปูธรรม 

 การมนีักสหเวชศาสตร์ชุมชน(เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)และมีพนักงานสหเวช
ศาสตร์ชุมชน(อสม.)ในการท างานFCTและเป็นพี่เลี ยง อสม./อสค./ดูแล
ประชาชน 

 มีการจัดหาทรพัยากรจากภายนอกและภายในมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ปฐมภมุิเชน่

- งบประมาณ จาก จังหวัดสมุทรปราการ 5,500000 บาท  ปี 2560 
- ชุดกระเป๋าเยี่ยมบ้านส าหรบัอสม.เชิงรกุ จ านวน 8000 ชุด มูลค่า 

84,000,000 บาท ปี 2558 (ปัจจุบันยังคงใช้ได้ด)ี



 ข้อเสนอแนะ
 1.ทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้เอือ้
ในการเบกิจ่ายต่อผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง
จะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ดต่ีอการด าเนินการในด้านการพัฒนา
บุคลากร

 2.หากมีการทบทวน/ยืนยันข้อมูลจ านวนบุคลากรและสถาน
ประกอบการให้มีความถูกต้อง จะส่งผลให้ข้อมูลที่บันทกึใน 
Happinometer และ Happy Public 
Organization Index มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรได้ต่อไป


