41. ระดับความสาเร็จของเขตส ุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนด
องค์ ประกอบ
วัตถุประสงค์ ทตี่ ้ องการวัดผล
1.การวางแผนการผลิตและพัฒนา 1.กระบวนการจัดทาแผน
กาลังคน ของเขตสุ ขภาพ
1.1.แผนความต้ องการกาลังคน(จานวนทีส่ อดคล้องกับแผนกาลังคนของเขต)
โดยมีความครอบคลุมกลุ่มสาขา/วิชาชีพ 5 กลุ่มเป้ าหมาย
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของเขตทีแ่ ละสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ (4
Excellence ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี )
2.การสร้ างความร่ วมมือด้ านการ 1.ความร่ วมมือระหว่ างสถาบันการผลิตและพัฒนาและเขตสุ ขภาพ
ผลิตและพัฒนากาลังคน
2.การบูรณการทรัพยากรในการใช้ (คน เงิน ของ)
ร่ วมกัน Stakeholder ในเขตสุ ขภาพ

เกณฑ์ เป้ าหมาย

1. .แผนความต้ องการกาลังคน(จานวนที่
สอดคล้องกับแผนกาลังคนของเขต)
2. แผนพัฒนาบุคลากร เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์
4 Excellence
มีการสร้ างความร่ วมมือของสถาบันการผลิต
และพัฒนากาลังคนทีต่ ้ งั อยู่ในพืน้ ทีข่ องเขต
สุ ขภาพ ครอบคลุมตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด

3.การบริหารงบประมาณด้ านการ 1.การใช้ งบประมาณได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และทันเวลา
ผลิตและพัฒนากาลังคน

การเบิกจ่ ายงบประมาณได้ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด

4.การบริหารจัดการด้ านการผลิต 1.การจัดสรร/การกระจาย/กลุ่มเป้ าหมายของบุคลากรอย่ างเหมาะสม(ทั้งด้ าน
และพัฒนากาลังคน
จานวน
และศักยภาพ) ให้ มีความสอดคล้องกับความต้ องการของเขต

มีจานวนความต้ องการ/การพัฒนากาลังคนได้
ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด

5.การประเมินผลกระทบระบบการ 1.ปรับปรุ ง/พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้ ระบบการบริหารจัดการทีม่ ี 1.จานวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับเขต
บริหารจัดการการผลิตและพัฒนา ประสิ ทธิภาพ
ลดลง
กาลังคนของเขตสุ ขภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการผลิตและพัฒนากาลังคน
2.จานวนข้ อร้ องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก
2.การลดข้ อร้ องเรียนและ การต่ อรองทางวิชาชีพทีอ่ าจก่อให้ เกิดความเสี ยหายใน ลดลง
ระดับเขต/ประเทศ

การดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างรอ
แผนพัฒนาบ ุคลากร
ของเขตส ุขภาพ
อน ุมัติการจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาบ ุคลากร ปี
2562

42.ร้อยละของเขตส ุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
เขตส ขุ ภาพที่ มี ก ารบริ ห ารจัด การก าลัง คนที่ มี
ประสิทธิภาพ หมายถึง เขตส ุขภาพที่ได้รบั คะแนนตามประเด็น

การดาเนินการ

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ลั ง ค น ที่ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณส ุขกาหนดครบ 4 ประเด็น โดยได้รบั คะแนน
รวมไม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 70 จากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน ทั้ง นี้
ประเด็นการดาเนินการ 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. มีขอ้ มูล
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
2. มีแผนบริหารตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
3. มีการดาเนินงานตามแผน
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
4. บ ุคลากรสาธารณส ุขเพียงพอไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 71
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
รวม 100 คะแนน

1. ปรับปร ุงข้อมูลในระบบ HROPS
2. ส่งรายงานการใช้ตาแหน่งว่าง
ให้เขตส ุขภาพ เพื่อเตรียมจัดทา
แผนบริหารตาแหน่งว่างของ
เขตส ุขภาพ

43. จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความส ุข (Happy Organization)

การดาเนินการ
1. แจ้งท ุกหน่วยงานประเมิน Happinometer และ HPI ติดตามท ุกสัปดาห์
2. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแล้ว เป็นหนังสือราชการ
และงาน Shop &Share
3. แผนจัดอบรมนักสร้างส ุข และชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วดั และแบบรายงาน
ในเดือน ธ.ค. 61

