
ยทุธศาสตร์ที่ 3  บุคลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 

ประเด็น / งาน :  การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1     การผลิตและพฒันากา่ลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เปน็มอือาชีพ 

2     Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข 

3     การพฒันาเครือข่ายกา่ลังคนด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลพัธ์ที่ต้องการ

1     อตัราก าลังที่มอียู่จริงของหนว่ยบริการทกุระดับที่เพยีงพอคิดเปน็ร้อยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทยีบกบักรอบอตัราก าลังที่ควรม ี ป ี64 =…88%…ป ี65=…90%.. 

2     มกีารบริหารจัดการระบบการผลิตและพฒันาก าลังคน เพื่อใหไ้ด้บคุลากรด้านสุขภาพทั้งปริมาณและศักยภาพเพยีงพอ ป ี64 =…ผ่าน 5 องค์ประกอบ

3     บคุลากรในระบบสุขภาพ ได้รับการพฒันาใหม้ขีีดสมรรถนะอย่างมอือาชีพ และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทกุระดับสถานบริการ 

     4 ทมี CHRO จังหวัด ทมี HR จังหวัดและอ าเภอ ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ สมรรถนะเพื่อท างานอย่างมอือาชีพ ป ี64 =…ร้อยละ 100…ป ี65= … - ..  

5     น าผลดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมคือ ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยนื  64 =ร้อยละ 90…ปี 65=…ร้อยละ 95..   

ขอ้มลูพ้ืนฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

1 ผลการประเมนิความสุขของเจ้าหนา้ที่พบว่าด้าน Happy money ต่ าสุด (ร้อยละ 46.00)

2 ผลการประเมนิความสุขของเจ้าหนา้ที่ Happinometer (ร้อยละ 62.00)

3 สถานบริการสาธารณสุขมผีลงานวิจัย / R2R จ านวน 3 เร่ือง/แหง่

แผนปฎบัิติการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ.วังเหนือ จงัหวัดล าปาง



จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ 070301

โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสขุอ าเภอวังเหนือ

1. บุคลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน    (Happinometer) 100% 151 รพ.วังเหนอื 100% ต.ค.64- ก.ย.65 คกก.HRD

จ านวน แหล่งงบ

2. หัวหน้างานประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 100% 151 รพ.วังเหนอื 100% ต.ค.64- ก.ย.65 คกก.HRD

3. กิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดีด้วยหัวใจ" 151 รพ.วังเหนอื 100% ต.ค.64- ก.ย.65 คกก.HRD

     3.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 90 คน รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

     3.2 งานรดน้ าด าหัว 100 คน รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

     3.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 50 คน รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

4. กิจกรรม HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข ม.ค.65- ก.ย.65 คกก.HRD

4.1 น าแบบประเมินความสุขของบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) คกก.HRD

       - วเิคราะห์ข้อมูล/ปัญหา 151 รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

       - วางแผนแก้ไขปัญหา 151 รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

       - จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร รพ.วังเหนอื 100% คกก.HRD

4.2 ประชุมเชิงปฏบิัติการ Happy MOPH : สุขสร้างได้ 155 รพ.วังเหนอื 100% 20,150       UC รพ. คกก.HRD

4.3 ทุกหน่วยงานมีการน าเอาดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work      Life Index) ไปใช้ และมีการจัดท าแผนงาน
สร้างสุขในหน่วยงาน 155 รพ.วังเหนอื 100% UC รพ.

คกก.HRD

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



4.4 สาธารณสุขสร้างสุข 9 HAPPY Life Index) ไปใช้ และมี
การจัดท าแผนงานสร้างสุขในหน่วยงาน 100 รพ.วังเหนอื 100% 12,000       UC รพ. ม.ีค. - ก.ย.65

คกก.HRD

4.4 สาธารณสุขสร้างสุข 9 HAPPY 100 รพ.วังเหนอื 100% UC รพ. คกก.HRD

5 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวงั
เหนือ 100 รพ.วังเหนอื 100% 53,488       UC รพ. ม.ีค. - ก.ย.65

คกก.ชมรม

จริยธรรม

จ านวน แหล่งงบ

6.การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรระหว่างประจ าการตามแผนการพัฒนาบุคลากร

ประชมุอบรมพัฒนาความรู้ด้านงานวิจยัและพัฒนาจากงานประจ า เจ้าหนา้ที่ 30 คน รพ.วังเหนอื 100% 44,784       UC รพ. ต.ค. 64-ก.ย.65 คณะกรรมการ

6.1. กจิกรรมอบรมความรู้การวิจัย เร่ือง หวัข้อการวิจัยและการ (ผู้สนใจ) 1. เจ้าหนา้ที่ได้รับการอบรม อย่างนอ้ย 3 วันต่อปี HRD

    น าเสนอโครงร่างวิจัย 2. เจ้าหนา้ที่มงีานวิจัยหรืองานวิจัยจากงานประจ าน าเสนอ หรือมคีวาม

    ต่อเนื่องของงานวิจัยไปยังปต่ีอไป

6.2. กจิกรรมอบรมความรู้การวิจัย เร่ือง การวิเคราะหข์้อมลูและ 3. เจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลม ีBest practice/ R2R/ CQI ในรูปแบบงาน

    การเขียนรายงานการวิจัย     วิจัยน าเสนอในระดับจังหวัดอย่างนอ้ย 2 เร่ือง

6.3. กจิกรรมอบรมความรู้การวิจัย เร่ือง การสรุปผลการวิจัย 

    การน าเสนอ และการตีพมิพ์
6.4 กจิกรรมการพฒันาการบริการแกบ่คุลากร ,เจ้าหนา้ที่ใหม่ 100 คน คปสอ.วังเหนอื สาธารณสุขใน 20,400       UC รพ. ก.พ.-65 คกก.กฬีา
 คปสอ. วังเหนอื ประจ าป ี2565 อ ำเภอวังเหนือ คปสอ.วังเหนอื
7.กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายของบคุลากรสาธารณสุข

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ

ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



 อ.วังเหนอื ป ี2564

  กจิกรรมที่ 7.1 การประชุมเพื่อวางแผนการจัดชมรม การจัด คปสอ.วังเหนอื 1.เพื่อใหบ้คุลากร 2,400          UC รพ. ธ.ค.-64 คกก.กฬีา
รณรงค์การออกก าลังกาย คปสอ.วังเหนอื ประจ าปงีบประมาณ 2565 สาธารณสุขในอ าเภอ คปสอ.วังเหนอื

วังเหนือมีควำมรู้ท่ี
 กจิกรรมที่ 7.2 จัดอบรมใหค้วามรู้ทางด้านการกฬีาของบคุลากร ถูกต้องในกำร
สาธารณสุข คปสอ.วังเหนอื ออกก ำลังกำย
                1) จัดอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากร คปสอ.วังเหนอื 2.เพื่อใหบ้คุลากร 21,600       UC รพ. ม.ค.-65 คกก.กฬีา
       สำธำรณสุขอ ำเภอ คปสอ.วังเหนอื

วังเหนือสำมำรถ
ผลผลิตของโครงการ

จ านวน แหล่งงบ

                2) จัดทดสอบสมรรถนะทางการกฬีาของบคุลากร คร้ังที่ 1 คปสอ.วังเหนอื เลือกวิธีออก 21,600       UC รพ. ม.ค.-65 คกก.กฬีา
ก าลังกายที่ถูกต้อง คปสอ.วังเหนอื

               3) จัดทดสอบสมรรถนะทางการกฬีาของบคุลากร คปสอ.วังเหนอื 3.เพื่อสร้างความ 21,600       UC รพ. ม.ค.-65 คกก.กฬีา
       คร้ังที่ 2 และคืนข้อมลูแกบ่คุลากร ร่วมมอืระหว่างภาคี คปสอ.วังเหนอื

เครือข่ำยสำธำรณสุข
  กจิกรรมที่ 7.3 ร่วมการรณรงค์การออกก าลังกายสาธารณสุข คปสอ.วังเหนอื ในการส่งเสริม 24,000       UC รพ. ก.พ.-65 คกก.กฬีา
โซนเหนอื ประจ าป ี2565 กำรออกก ำลังกำย คปสอ.วังเหนอื

4.เพื่อใหบ้คุลากร
  กจิกรรมที่ 7.4 ร่วมรณรงค์การออกก าลังกายสาธารณสุข คปสอ.วังเหนอื สาธารณสุขใน 21,600       UC รพ. ก.พ.-65 คกก.กฬีา
คปสอ. วังเหนอื ประจ าป ี2565 อ ำเภอวังเหนือ คปสอ.วังเหนอื

มีควำมสุข
  กจิกรรมที่ 7.5  ร่วมรณรงค์การออกก าลังกายสาธารณสุข คปสอ.วังเหนอื ในการปฏบิติังาน 14,400       UC รพ. ก.พ.-พ.ค.65 คกก.กฬีา
จังหวัดล าปาง  ประจ าป ี2565 คปสอ.วังเหนอื

ผู้รับผิดชอบ

คปสอ. วังเหนอื  
180 คน

คปสอ. วังเหนอื  
180 คน

คปสอ.วังเหนอื  
20 คน

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุให้ชัดเจน)

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม
กลุ่มเปา้หมาย/

จ านวน
พื้นที่ด าเนนิการ



  กจิกรรมที่ 7.6 กจิกรรมรักษสุ์ขภาพ : Happy Relax เจ้าหนา้ที่ คปสอ.วังเหนอื *กลุ่มเปา้หมาย 1,500          UC รพ. มค - มคี 65

*กจิกรรมประกวดการแข่งขัน คปสอ.วังเหนอื *ดัชนมีวลกายลดลง

 - การเคล่ือนไหวจากการนบักา้ว *มกีจิกรรม 

  -การลดน้ าหนกั,ลดดัชนมีวลกาย ออกก ำลังกำย
มผีลการตรวจเลือด

ผิดปกติลดลง

รวมงบประมาณ 279,522     




