สรุปผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรอง
ปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1

Vision : HR
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ข้อกฎหมายที่
กาหนด บนฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
เพื่อบริการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหาร
ใช้ดุลยพินิจได้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ

ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน

Mission : HR
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ตอบสนององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

Strategic Issues
(เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์)
 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
 พัฒนาสมรรถนะกาลังคนอย่างมีคุณภาพ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกาลังคนเพือ่ สนับสนุน
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย HR

Our process is Goal



ปรับปรุงกระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรเชิงรุก
ฐานข้อมูลข้อมูลกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

HRM

พัฒนา
กระบวนการ
ทางานให้มีความ
คล่องตัว รวดเร็ว
มี ประสิทธภาพ

HRD

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรับรู้ค่านิยม
องค์การ

HRE

บุคลากรมี
ความ
ความสุขใน
การทางาน

สร้าง
เครือข่าย
HR ให้มี
ความเข็ม
แข็ง

HRH

HRN

แผนผังอัตรากาลัง
นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
นางสุธิดา คณะมะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
HRD

HRM
นางภัทราภรณ์ ภูมิโยธา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
น.ส.ธณัฐญา รุดโถ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ชานาญการ

นส.ยุภาวดี สุนทรโรดม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน

นส.ปารมี จันทร์เพ็ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นางจินตนา วงผักเบี้ย
นักทรัพยากรบุคคล

นายปภังกร โคตะลุ
นักทรัพยากรบุคคล

นส.วิภาดา คงทรง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นส.โศภิตา บุญวิทย์
นักทรัพยากรบุคคล

นส.เอ็มวิกา แสงชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

1.ข้อมูลทั่วไป

Recruitment

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
1.
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการ
พกส.
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

จานวน 2,720 คน
จานวน 1,330 คน
จานวน 403 คน
จานวน 192 คน
จานวน 115 คน

รวมเป็น 4,780 คน

ปี 2560 214 ตน.
ปี 2561 178 ตน.
ปี 2562 126 ตน.

5 ปีถัดไป

Retention

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

ปี 2560 98.28%
ปี 2561 98.09%
ปี 2562 97.52%

Loss Rate
ปี 2560 1.72%
ปี 2561 1.91%
ปี 2562 2.48%
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การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

HRH Transformation
1 มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านกาลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลปจ.
4%

1.1 ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน
2,096

2,096

100%

0%

0

มีข้อมูล

ใบประกอบวิชาชีพ
(4 คะแนน)

ไม่มีข้อมูล

แก้ ไขแล้ ว

ลจชค.
9%

3

ยังไม่ได้ แก้ ไข

วุฒิการศึกษา
(3 คะแนน)

อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ

คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
(2.5 คะแนน)

ขรก., 36

ลจชค., 36
พกส.
28%

ข้ อมูลทังหมด
้

1.2 มีรายงานสถิติกาลังคน

ขรก.
57%

พรก.
2%

(1) จานวนบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานจริง รวม 4,780 คน

ลปจ., 0

ข้า
ราชการ
56 ตน.

พนักงาน
ราชการ
3 ตน.

พรก., 1

พกส., 50

(2) จานวนการสูญเสีย
บุคลากรรวมรวม 123 คน

(3) ข้อมูลตาแหน่งว่าง 59 ตน.
จากตาแหน่งทีม่ ีทั้งหมด 2,980 ตน.

1.3 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฯ
การบริหารตาแหน่ง
การวางแผนกาลังคน

การวิเคราะห์ภาระงาน
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ที่มา: HROPS ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
7
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การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

2

3

มีแผนบริหารตาแหน่ง

มีการดาเนินการตามแผน

เป้าหมาย ตาแหน่งว่างลดลง ไตรมาส 4 ≤3%)

1. แผนบริหารตาแหน่ง
2. แผนความก้าวหน้าฯ
3. แผนพัฒนาบุคลากร

1.98

4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

63.44

59
=

x100

2,980

เป้าหมาย: บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ 71%

2,967
x100

=

4,677
ที่มา: HROPS ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
8
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การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค
•

•

•

การใช้ข้อมูล HROPS เป็นหลัก ดังนั้น ข้อมูลในระบบจึงควรจะ
เป็นปัจจุบัน และมีการอัพเดทข้อมูลสมาเสมอ หรือข้อมูล
บางอย่างยังต้องให้ส่วนกลางแก้ไข จึงทาให้เกิดความล่าช้าที
ภูมิภาคจะต้องประสานกับส่วนกลาง
ระบบ HROPS ยังไม่สามารถออกรายงานตามทีจังหวัดหรือ
ส่วนกลางต้องการนาไปใช้
ข้อมูลตาแหน่งว่างของจังหวัดในระบบ HROPS มีจานวนมาก
ส่วนหนึงเป็นตาแหน่งที สป.สงวนไว้ใช้ จังหวัดไม่สามารถ
ดาเนินการได้ เลขตาแหน่งว่างอยู่ระหว่างรอให้ สป. อนุมัติให้

นวัตกรรม/
Best Practice

•ควรให้จังหวัดสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ HROPS ได้เองและควร
มีเวลาทีมากพอ ให้กับทางจังหวัดในการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล
•พัฒนาระบบให้มีความเชือมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยระบบ
การประมวลผลของ HROPS จะต้องสอดคล้องกับการบันทึกข้อมูล
มีความรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน (Real time)
•พัฒนาระบบ Server ของส่วนกลางให้สามารถเชือมต่อได้รวดเร็ว
มีหลายช่องทางในการบันทึกข้อมูลเข้าถึงง่ายไม่ควรเปลียนแปลง
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบของ สป.(ดูแลเขต 7)

* แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลผ่านระบบ E-Slip
* การวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลังรายหน่วยบริการ//กลุ่มงาน// สายงาน
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การบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

Structure

Information

Intervention
& Innovation

• ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
อาเภอ
• มีระเบียบข้อกฏหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคลถือ
ปฏิบัติชัดเจน
• มีกรอบอัตรากาลัง FTE
• มีเครือข่ายHR ระดับอาเภอทุกแห่ง
• มี HR Clinic ในโรงพยาบาลระดับอาเภอ

• ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
• วิเคราะห์อัตรากาลังรายหน่วยงานตามFTE
(Template จังหวัดกาหนดขึ้น)
• ใช้ค่านิยม MOPH เป็นเกณฑ์องค์ประกอบในการสรร
หาคนเข้าสู่ตาแหน่งในการบริหาร

• มีการประชุมขับเคลื่อนบริหารกาลังคนอย่างต่อเนื่อง
• ดาเนินการตามแผนงานทีก่ าหนดอย่างต่อเนื่อง
• มีแบบแผน Career Path การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
บริหารชัดเจน
• เครือข่ายจัดทา Career path แต่ละสายงาน ร่วมทั้ง
Career path ลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
• แจ้งผลเลื่อนเงินเดือนในระบบ E - Slip

Integration

• บูรณาการร่วมกัน ITA เป็นตัวแทนจังหวัดในการ
ประเมินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• บูรณาการร่วมกัน PMQA เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หมวด 5
• บูรณาการร่วมกัน รพ.สต. ติดดาว เกี่ยวกับงาน
บุคลากรเพียงพอ ในหมวด 3

Monitoring &
• กากับติดตามโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการการ
Evaluation
CHRO/HRH Transformation
• รายงานผลใน Executive summary กวป.ทุกเดือน
และผ่านการ Video Conference
• นิเทศ ประเมินผลตามรอบปกติปีละ 2 ครั้ง
• ใช้ Line Group : HR มหาสารคาม ในการสื่อสาร
ประสานงาน ให้คาปรึกษา
• มีระบบรายงานกาลังคนทุก 2 เดือน
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ค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาวะองค์กร (HPI)
ปี 2562

80

เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2562
น่าปลื้ม

70

กาลังพัฒนา

60

80
70
60

50

เพิ่มความใส่ใจ 50

40

40

30

รีบปรับปรุง 30

20

20

10

10

0

0

สสอ.

รพช.

รพท.

สสจ.

เฉลี่ย จ.มค.

76.03
69.79
55.25

66.98
59.09
56.61

64.95

2560

63.49 63.85
55.91

68.13
58.86

2562

ค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร(HPI) ในปี 2562 ค่าเฉลียรวมลดลงจากปี 2560 จาก 68.13 ลดลงเป็น 58.56 ลดลง 9.27 เมือพิจารณา
ความสุขรายด้านพบว่า ความสุขลดลงทุกด้าน อยู่ในระดับต้องเพิ่มความใส่ใจทั้งหมด
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40

30

30

20

20

10

10

0

0

Heart

Soul
สสอ.

Family Society Brain Money Worklife Average
Happy
รพช.
รพท.
สสจ.

64.65
65.95

64.51
65.68

66.7
69.68

65.38
67.39

71.38
71.69

73.95
74.73

72.4
74.58

50

40

Relax

44.95
47.29

46.23
48.42
46.04
48.39

60

50

Body

57.13
58.93

70

66.44
65.67

68.17
63.81
62.93
64.71

68.98
62.28
63.02
64.46

73.28

80

66.14
67.14
66.47

70.01
64.85
65.02
65.1

71.29
70.56
71.52

เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2562

ปี 2562

74.86
68.7
64.64
71.81

78.03

60

61.14
56.78
54.65
58.71

70

68.22
63.32
61.95
62.81

80

76.94
72.51
73.39
73.13

Happinometer

90

Body

Relax

Heart

Soul Family Society Brain Money Worklife Average
Happy

2560

2562

Happinometer ปีงบประมาณ 2562 พบว่าด้านทีมีความสุขตาทีสุด คือ Happy money ทั้งในหน่วยงาน โรงพยาบาลทัวไป
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ รวม รพ.สต. เฉลียอยู่ที 47.29 เมือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 กลับพบว่า Happy money สูงขึ้น
จากเดิม 2.34 แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มีความสุข และยังพบว่า Happy body ลดลงจากเดิม 0.77
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2. PA: องค์กรแห่งความสุข

ทุกหน่วยงาน
เป็นองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงานดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
และได้รายงานในผลการดาเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข(SMS) กระทรวงสาธารณสุข

ครบทั้งส่วนของรพ.และสสอ.
(รวมบุคลากร รพ.สต.) จานวน 27 หน่วยงาน

คิดเป็น ร้อยละ 100 (เกณฑ์ ร้อยละ 70)

มีหน่วยงานที่เป็น Best practice
ด้านองค์กรแห่งความสุขอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

รพ.กันทรวิชัย

การพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมนาสู่สายใย
แห่งความดี และความสุข

รพ.นาเชือก

การส่งเสริมสุขภาพทางการเงินบุคลากร
ด้วยสวัสดิการร้านค้า โรงพยาบาลนาเชือก

รพ.บรบือ

การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
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การดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในภาพเขตสุขภาพ
งานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 7 “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์”
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมตักสิลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจ

350 คน ร้อยละ 100
ร้อยละ 87

ข้อเสนอแนะ
ควรแบ่งประเภทการประกวดตามระดับของหน่วยงาน หรือตาแหน่งของคนดี
ศรีสาธารณสุข
การประชุมเรียบง่าย กระชับ ควรมีการจัดประชุมต่อไป

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม/โครงการ
• บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรม
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระบบธรรมาภิบาล และการสร้างสุขในองค์กร
• มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ภายใน
หน่วยงาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• เกิดการพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ระบบธรรมาภิบาล และการสร้าง
สุขในองค์กรเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นองค์กรธรรมาภิบาล จนนาไปสู่การ
พัฒนาในระดับประเทศชาติต่อไป

Key Success
• ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ในเขตสุขภาพที่ 7 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การใช้งบประมาณจัดงานที่จากัดอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน
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2. PA: องค์กรแห่งความสุข

Structure

• มีเครือข่ายนักสร้างสุขขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
• มีคณะกรรมการดาเนินงานทั้งระดับจังหวัดและอาเภอ
ได้แก่ HRH Transformation คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม คณะกรรมการHappy Money Program

Information

• มีการนาข้อมูลจากการประเมินความสุข มาวิเคราะห์
และหาความสอดคล้องของปัญหาและแผนพัฒนา
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
• มีระบบรวบรวมข้อมูล และรายงานส่วนกลางใน
ระบบสารสนเทศ

Intervention • มีการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจงและติดตามการ
& Innovation
ดาเนินงาน นักสร้างสุข อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
• มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลาย
ลักษณะ เช่น ตลาดสร้างสุข On Line และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Line และ Facebook

Integration

• บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข PMQA OG
และITA จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น
• ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินหลักในการแก้ไข
ปัญหาทางการเงินบุคลากรในสังกัด
• ร่วมกับภาควิชาการ วิทยาลัยพยาบาล ในการ
ดาเนินงานคุณธรรม

Monitoring &
• กากับติดตามโดยผู้บริหารขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
Evaluation • กากับติดตามการทางานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุก
ไตรมาสด้วยแบบรายงาน
• ใช้ Line กลุ่มHappy MOPH MHSK ในการสื่อสาร
เร่งด่วน หรือให้คาปรึกษา
• ใช้ Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนา
เป็นการกระตุ้น และสร้างความตื่นตัว ในการ
ดาเนินงานกับเครือข่าย
15
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3. การดาเนินโครงการ(งานปกติ)
สรุปผลการใช้งบประมาณตามโครงการ

90.39
100.00
94.44

124.74
100.00
94.44

100.00
98.54
94.44

96.73
96.04
100.00

100.00
94.44

91.62
100.54
100.00

79.14

80

75.00

76.76

91.53
94.44

100.00
94.44

109.87

98.78
94.44

95.68
94.44

100

90
95
94.44

120

99.36
100.00

116.61

140

131.39

160

100.00
94.44

154.05

180

60
40
20

0

มหาสารคาม

บรบือ

พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม
ร้อยละใช้งบประมาณ

โกสุมพิสัย

เชียงยืน
แกดา
ร้อยละพัฒนา

นาเชือก

กันทรวิชัย
นาดูน
ยางสีสุราช
ร้อยละความสาเร็จการดาเนินงานขององค์กร

กุดรัง

ชื่นชม

จากสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานทีดาเนินการไม่ถึงร้อยละ 80
จานวน 3 หน่วยงาน เนืองจากงบประมาณตั้งไว้เพือบุคลากรอบรมภายนอกหน่วยงาน และมี 5 หน่วยงาน มีการใช้งบประมาณเกิน
ร้อยละ 100 เนืองจากบุคลากรอบรมภายนอกจานวนมาก
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3. การดาเนินโครงการ(งานปกติ)

Structure

Information

• มีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• แต่ละหน่วยมีคณะกรรมการดาเนินงานทั้งในระดับ
CUP และระดับ รพ. เช่น คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนากาลังคน คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการHappy Money Program
คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม

• มีการรวบรวมข้อมูลและผลจากการดาเนินงานตาม
แผนงานโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรและ
รายงานจังหวัดทุกไตรมาส ด้วยแบบฟอร์มส่วนกลาง
• มีการจัดทาข้อมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
ส่วนขาด Training Needs และตาม Service Plan

Intervention
& Innovation • มีระบบติดตามควบคุมการดาเนินงานตามแผนงาน

โครงการด้านการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
• เกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้และความสุข
ด้วยแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาความสุข

Integration

• บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล องค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่ง
ความสุข HA
• การใช้ทรัพยากรและงบประมาณสาหรับพัฒนา
บุคลากรร่วมกันภายใน CUP

Monitoring &
• รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
Evaluation
พัฒนาบุคลากรทุกไตรมาสด้วยแบบรายงาน
• ใช้ Line กลุ่มHR.สสจ.มหาสารคาม และHappy
MOPH MHSK ในการสื่อสารเร่งด่วน หรือให้
คาปรึกษา
• ใช้ Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรตามแผนงานโครงการ
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3. การดาเนินโครงการ(กลุ่มงานฯ)
ที่

โครงการ

ร้อยละการใช้
งบประมาณ

Key Success

Problem

Suggestion

1 โครงการพัฒนากาลังคนสาธารณสุข

7.33

การวางระบบบริหาร พัฒนากาลังคนด้าน
จัดกิจกรรมการประชุม ติดตามการจัดประชุม
สาธารณสุขในภาพกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก น้อยครั้ง
อย่างต่อเนื่อง
คณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเครือข่าย

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขก่อนประจาการ ปี 2562
(แพทย์/ทันตแพทย์ /เภสัชกร)
3 โครงการประชุมวิชาการและเชิดชูบุคลากร
สาธารณสุข

92.00

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ 2562

57.45

การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
เนื่องจากโควต้าน้อย
การสร้างคุณค่า ความประทับใจ แก่บุคลากรผู้ การแยกส่วนบริหาร
เกษียณอายุราชการสาธารณสุขของจังหวัด จัดการระหว่างผู้เกษียณ
มหาสารคาม
ฝ่ายบริหารและตาแหน่ง
ทั่วไป
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งบริหารได้รับ บุคลากรรับการพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะ มีความรู้และสามารถ น้อยกว่าโควตา
ปฏิบัติงานในบทบาทของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

86.34

กิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ์ภายใน
สสจ.
บริหารจัดการโครงการ
ในภาพรวม

พัฒนาบุคลากรตาม
Career Path
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3. การดาเนินโครงการ(กลุ่มงานฯ)
ที่

โครงการ

ร้อยละการใช้
งบประมาณ

5 โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก

27.27

6 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

89.36

7 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนระดับสูงขึน้ ประจาปี
งบประมาณ 2562

64.71

Key Success

Problem

Suggestion

เจ้าหน้าที่ รพ.เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ จัดในห้องประชุมที่กว้าง
ได้พบปะ ทาความรู้จักน้องนักศึกษาที่หน่วย เนื่องจากจัดประชุมครึ่งวัน และ ขึน้ สามารถตั้งโต๊ะรับทา
ได้สนับสนุนทุนการศึกษา
สถานที่จัดประชุมคับแคบ
สัญญาในทุกโรงพยาบาล
ได้
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กรแห่ง การมีงบประมาณที่จากัด จึงมี จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ความสุขและคุณธรรมที่หลากหลาย เช่น การบูรณาการจัดกิจกรรม
ตอบโจทย์การพัฒฒนา
การประชุมขับเคลื่อนและติดตามการ
ร่วมกับPMQA
ความสุขตามส่วนขาด
ดาเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
จากผลการประเมิน
การดาเนินงาน การประกวดผลงานดีเด่น
Happinometer
การจัดกิจกรรมสร้างสุข โดยการบูรณาการ
ร่วมกันกับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น PMQA ITA
ข้าราชการที่ส่งประเมินผลงานสามารถได้รับ ไม่มี
ไม่มี
การประเมินผลงานทันเวลา
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3. การดาเนินโครงการ(กลุ่มงานฯ)
ที่

โครงการ

ร้อยละการใช้
งบประมาณ

Key Success

Problem

Suggestion

8 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2562

96.19

9 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
เขตสุขภาพที่ 7 ประจาปี 2562

72.35

สามารถสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้
- ข้อจากัดสถานที่ในการจัดสอบไม่
- ด้วยข้อจากัดของสถานที่
ความสามารถ ปฏิบัติงานตรงตาม
สามารถรองรับผู้สอบเป็นจานวนมากได้ สอบ จึงขอใช้สถานที่จาก
ภารกิจงานและบริบทพื้นที่
ส่วนราชการอื่นดาเนินการ
ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดทุก ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงาน การประสานงานการใช้
ภาคส่วน ในเขตสุขภาพที่ 7 ที่ได้ให้ จากเขตสุขภาพ จึงต้องใช้งบประมาณจัด งบประมาณกับเขตสุขภาพ
ความร่วมมือในการจัดงานและส่งผล งานที่จากัดอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน
ที่เป็นการจัดงานทุกปีไม่ให้
งานเข้าร่วมประกวดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการตัดงบประมาณส่วนนี้

10 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ
2562

33.48

การสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์กับข้าราชการใหม่

ทั้งหมด
12 โครงการ

เสร็จสิ้น
10 โครงการ

ร้อยละ
เบิกจ่าย

ใช้งบประมาณน้อย เนื่องจากมีข้าราชการ กิจกรรมพัฒนา
ใหม่เข้ารับการบรรจุ และอบรมน้อยกว่า ความสัมพันธ์ภายในสสจ.
เป้าหมาย

คงเหลือ
36.91%

เบิกจ่าย
63.09%
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Best practice
01

การประเมินผลการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
และคุณธรรมของ สสจ. โดย CIPP Model

02
03

Feed ข่าวสาร ใน Fanpage Facebook
เครือข่ายสาธารณสุขมหาสารคาม อย่าง
สม่าเสมอ
E-SLIP แจ้งผลเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

04 การรับมอบอานาจ/การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่าย HR
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What next ?
เป้าหมาย
1.เขตละ 1 แห่ง (รพศ/รพท/
สสจ.)
2.รพช/สสอ. >ร้อยละ 10

กลไก

PA : องค์กรแห่ง
ความสุข

- ผู้บริหาร
- นักสร้างสุข*ทีม HR
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวทางการดาเนินการ
1.สารวจ วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่แท้จริง/ ข้อมูล Happinometer
2.ค้นหากิจกรรมที่ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน Best Practice/
Bright Spot
3 เร่งรัดแก้ไข Happinometer เน้น Happy Body, Happy Money
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน
5.เน้นบูรณาการร่วมกับงานคุณภาพ
6.HR สสจ. : วิจัย
6.1 การปรับปรุงสภาพงานโดยใช้หลักการยศาสตร์ ในการทางาน (Work
Improvement of Employees Using Ergonomic Risk Assessment)
6.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มผี ลต่อความผูกพันในองค์กร
2.ค้ นหากิจกรรมที่ยงั่ ยืน ตอบสนองความต้ องการ
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What next ?
กลไก

งานนโยบายที่
สาคัญ บริหาร
จัดการกาลังคน

- ผู้บริหาร
- เครือข่ายสหวิชาชีพ

แนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาฐานข้อมูลสายงานหลักด้านความเชี่ยวชาญ, หลักสูตรฝึกอบรม 4 เดือนขึ้นไป
2. สร้าง Career Path ในบุคลากรประเภทต่างๆ
3. สร้างทีมสหวิชาชีพ/บูรณาการงาน

เช่น การกระจาย, Working
Hour,Merging

กลไก

งานปกติ

- HR Team

-ทะเบียนประวัติ
-ประเมินบุคคล
-สรรหา

แนวทางการดาเนินการ
1. Smart ก.พ.7
2. ขอ ก.พ.7 ผ่านระบบ E-Office
3. สารวจคุณสมบัติทุกสายงาน/แจ้งหน่วย
4. เร่งรอบการตรวจ/ประเมินบุคคล
5. เร่งรอบการสรรหาในไตรมาส 1 - 2 ต่อเนื่อง
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