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หลักการและเหตุผล 

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ(Human Resource for Health) ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการด าเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น าเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดี
ขึ้นในหมู่ประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งได้แก่ ก าลังคนด้านสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้าน 
ส่งเสริม รักษา ป้องกันฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค รวมกลุ่มวิชาชีพและสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ให้เป็นหนึ่ งในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) ที่จะบรรลุเป้าหมาย“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” สู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี”ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืน 

“การพัฒนาคน” ได้รับการให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ถูกก าหนดให้เป็นนโยบายเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ได้แก่ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development Goals 2030(SDGs) และเป้าหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ (Global strategy on Human 
Resources for Health: Workforce2030) ซึ่งก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 และก าหนดเป็นวาระส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการยกระดับคุณค่ามนุษย์(Human Wisdom) พัฒนาคนไทยให้
เป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะเห็นผล(Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม(Heart) 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0ในโลกที่หนึ่ง” พัฒนาให้เป็นข้าราชการ 4.0 และเป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญช านาญ ในหลากหลาย 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได้ให้ความส าคัญแก่บุคลากร ที่สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงมี
ยุทธศาสตร์ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
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เป้าประสงค์ 

 มีการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพตอบสนองระบบสุขภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับภาระงาน 
3. HAPPY MOPH องค์กรแห่งความสุข  

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ล ำ
ดั
บ 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย/
พื้นท่ีเป้ำหมำย 

รำยละเอียด
งบประมำณ  

จ ำนวน
เงิน 

(บำท) 

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร /กำรใช้งบประมำณ  ผู้รับผิด 
ชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

 
ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย.  

 1.โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร
ในองค์กร 

เพื่อให้บุคลำกรในสสอ.บ้ำน
หลวงไดร้ับควำมรู้และทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

1.จัดประชุมช้ีแจงข้อ
รำชกำรและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำร ด้ำนสำธำรณสุข
ประจ ำปี 2564 ทุกเดือน 

จนท.ในสังกัด 
สสอ.บ้ำน
หลวง จ ำนวน 
25 คน    

ค่ำอำหำรกลำงวัน
คนละ 70 บำท 
จ ำนวน 25คน 
จ ำนวน 12 ครั้ง 

36,000 

/ / / / / / / / / / / / 

ดำวรุ่ง 
 -ค่ำอำหำรว่ำงมื้อ

ละ25 บำทจ ำนวน 
2 มื้อ จ ำนวน 12 
ครั้ง 

15,000 

            

   2.อบรม ผบต /ผบก  
พยำบำลเวช 

ผอ.รพ.สต 
จ ำนวน 2 คน 

ค่ำลงทะเบียน 
ผบต คนละ 
24,000 บำท
จ ำนวน 2 คน 

48,000 

       / / /   

เชิดกิติ
พงษ์ 
นคร 
ปรำณ ี
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     ค่ำเบี้ยเลี้ยงคนละ 
3,000บำท 
จ ำนวน 2 คน 

6,000 
            

ล ำ
ดับ 

ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้ำหมำย/
พื้นที่เป้ำหมำย 

รำยละเอียด
งบประมำณ  

จ ำนวน
เงิน 

(บำท) 

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร /กำรใช้งบประมำณ  ผู้รับผิด 
ชอบ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

 
ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

 

 2.แผนงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
แก่บุคลำกรใน
เครือข่ำย
สำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนหลวง " วิ่ง-
เล่น-เต้น-ปั่น : 
Happy body 
Cup Banluang 

 

(งบประมำณ 
5,000บำท ) 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร
สำธำรณสุขอ ำเภอเชียงกลำง ได้มี
กิจกรรมออกก ำลังกำย ให้มี
สุขภำพที่ด ี 2.เพื่อเป็นบุคคล
ต้นแบบในด้ำนสุขภำพแก่
ประชำชน  3.เพื่อใหบุ้คลำกรมี
ควำมสุขในกำรท ำงำน 

1.ประชุมเพื่อวำงแผน ก ำหนด
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนใน
ระดับอ ำเภอ       
 

ตัวแทนบุคลำกร
สำธำรณสุขแต่
ละสถำนบริกำร 
จ ำนวน 15 คน   

ค่ำอำหำรกลำงวัน / 
อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม จ ำนวน 15 
คนx 100บำท 

1500  

 

/         

 

ดำวรุ่ง ,
คทำวุฒิ 
เชิดกิติ
พงษ์ 

2.ประเมินสมรรถภำพก่อนและ
หลังกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ( ชั่ง
น้ ำหนัก ,วัดส่วนสูง ,ประเมิน 
BMI , วัดรอบเอว ,วัดควำมดัน
โลหิต, วัดอัตรำกำรเต้นของ
หัวใจ ) และ ทดสอบสมรรถนะ
กำรท ำงำนของหวัใจ ( วิ่ง
ระยะทำง 2.4 km ) จ ำนวน 2 
ครั้ง ห่ำงกัน 6 เดือน 

บุคลำกร
สำธำรณสุข 
จ ำนวน 25 คน 

อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม จ ำนวน 25 
คน x 25 บำท  2 
ครั้ง 

1,250  

 

 /     /   

 
3. กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
ของเครือข่ำยบริกำร
สำธำรณสุขอ ำเภอบำ้นหลวง " 
วิ่ง-เล่น-เต้น-ปั่น : Happy 
body Cup Banluang "     ( 
สัปดำห์ละ 1 วัน ก ำหนดทกุวัน
พุธ  

บุคลำกร
สำธำรณสุข 
จ ำนวน 25 คน 

ไม่ใช้งบประมำณ   

 

/ / / / / / /   

 
4.สรุปผลกำรด ำเนินงำนและ
มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ
ด้ำนกำรออกก ำลังกำย 

 ค่ำวัสดุ (เกียรติบัตร
บุคคลต้นแบบ) 

500  

 

       /  
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ลงชื่อ......................................ผู้จัดท า      ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ           ลงชื่อ................................... ..............ผู้อนุมัติ 
       (นางดาวรุ่ง  งามสม)                (นางสาวพิชญา  อายุยืน)             (นายชวลิต  รวมศิลป์) 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 


