(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) กรมสุขภาพจิต
--------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรการที่ 1
คําอธิบาย

: HRH Strategy and Organization พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกําลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
: HR Governance การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
: มีระบบกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการที่ชัดเจน

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. จัดทําแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI
มีแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard) เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายละเอียด

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

1. มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. ใช้กลไกของการถ่ายระดับเป็นตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง เพื่อขับเคลื่อนงานลงสู่การ
ปฏิบัติ
3. ใช้กลไกของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ตามแต่ละมิติในการขับเคลื่อนงาน
4. มีระบบติดตาม/ประเมินผล

1

มาตรการที่ 2
คําอธิบาย

: Human Resource Planning (HRP) วางแผนและบริหารกําลังคนสอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองความต้องการของประชาชน
: พัฒนาระบบการวางแผนและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ และความยั่งยืนขององค์กร

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

1. จัดทําแผนกําลังคนเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ความเปลี่ยนแปลง
ความท้าทายขององค์กร และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

กองการเจ้าหน้าที่

1. มีแผนกําลังคนเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ความเปลี่ยนแปลง
ความท้าทายขององค์กร และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
1.1. ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากําลังคนตามภาระ
งาน (FTE)

1. ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรม เวลา
มาตรฐาน และข้อมูลปริมาณงานย้อนหลัง
3 ปี
2. วิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง
3. วิเคราะห์สถานภาพอัตรากําลัง
ที่มีอยู่
4. วิเคราะห์ Gap ของอัตรากําลัง
5. วิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอัตรากําลังในอดีตและอนาคต
6. จัดทําและดําเนินการตามแผนบริหาร
การใช้กําลังคนฯ

1.2 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจและพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ

1. วิเคราะห์ความจําเป็น และลําดับ
ความสําคัญของตําแหน่งเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
2. กําหนดตําแหน่งเป้าหมายใน
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
3. จัดทําแผนการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่ง
4. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
5. ดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่ง

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

2

มาตรการที่ 3
คําอธิบาย

: HRH Information System การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกําลังคนให้มีประสิทธิภาพ
: หน่วยงานมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเพื่อ สุขภาพจิต
เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับภูมิภาค
อาเซียน

Outcome/KPI

รายละเอียด

1. จํานวนสารสนเทศสุขภาพจิต
ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในระดับเขต
สุขภาพ และ/หรือประเทศ
และ/หรือภูมิภาคอาเซียน
2. จํานวนนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงาน
สุขภาพจิต
3. มีข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ด้านสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการวางแผน/
ตัดสินใจ

1. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลด้าน
สุขภาพจิต (Data Center) ให้มีฐานข้อมูล
(Data Based) ที่มีคุณภาพ และเป็น
แหล่งอ้างอิงทั้งในเขตสุขภาพ ระดับประเทศ
ตลอดจนระดับภูมิภาคอาเซียน
2. จัดทํามาตรฐานชุดข้อมูลด้านสุขภาพจิต
และวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพจิตเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในเชิงวิชาการในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
4. พัฒนารูปแบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ประชาชนที่เข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2
มาตรการที่ 4
คําอธิบาย

: HRH Development ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
: Workforce capability พัฒนากําลังคนคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
: การพัฒนาบุคลากรกรมสุขภาพจิตให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ความท้าทายขององค์กร
และรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Capability Development)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

1. การจัดทําพจนานุกรมความรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

กองการเจ้าหน้าที่

- มีการทบทวนและจัดทําพจนานุกรม
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

กองการเจ้าหน้าที่

- ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
พจนานุกรมความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายยุทธศาสตร์
สุขภาพจิต
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการ
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ผ่านตามเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตกําหนด

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- มีการประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากรตามเกณฑ์
ที่กรมสุขภาพจิตกําหนด

- ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนา/ปฐมนิเทศตามเกณฑ์ที่กรม
สุขภาพจิตกําหนด

- จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
กรมสุขภาพจิตที่บรรจุใหม่

- ร้อยละของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
ที่ได้รับการพัฒนาด้านประชาคม
อาเซียน

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านประชาคมอาเซียน

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามความเชี่ยวชาญตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

4

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับ
การติดตามการพัฒนาการอบรม
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

- มีการติดตามการพัฒนาการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง

- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการพัฒนา

- สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการพัฒนา

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

5

มาตรการที่ 5
คําอธิบาย

: Talent HRH พัฒนาศักยภาพกําลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
: การบริหารและใช้ศักยภาพกําลังคนกลุ่มผูม้ ีศักยภาพสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Talent Management and Utilization)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การพัฒนาและใช้ศักยภาพ
กําลังคนกลุ่มผู้มศี ักยภาพสูงให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI

รายละเอียด

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

1. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มศักยภาพสูงที่มีความเชี่ยวชาญ/
ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. มีการจัดทํา/ทบทวนทําเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉาะด้าน
2. มีการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการ
กลุ่มศักยภาพสูง
3. กําหนดให้บุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด
2. จํานวนหลักสูตรในการพัฒนา
ไม่
น้อยกว่า 1 หลักสูตร
บุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงต่อปี
4. มีการถอดองค์ความรู้ของ
3. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพ กลุ่มผู้มีศักยภาพสูงเพื่อทดแทนการสืบ
สูง ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ทอดตําแหน่งทางการบริหารและวิชาการ
กําหนด
4. จํานวนองค์ความรู้ของ
กลุ่มผู้มีศักยภาพสูงเพื่อทดแทนการสืบ
ทอดตําแหน่งทางการบริหารและ
วิชาการ
5. ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม
ผู้มีศักยภาพสูงที่ได้รับการถอด
องค์ความรู้ที่จําเป็นและสําคัญ
เพื่อทดแทนการสืบทอดตําแหน่ง
ทางการบริหารและวิชาการ*
หมายเหตุ * บุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงที่จะ
เกษียณภายใน 5 ปี

6

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2. การพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิข์ องงานกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูง

กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI
6. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูงได้รับการมอบหมายงาน
สําคัญ ท้าทายที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
1. ร้อยละข้าราชการกลุ่มผู้มีศักยภาพ
สูงมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น
หรือระดับดีมาก
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อข้าราชการกลุ่ม
ผู้มีศักยภาพสูง

รายละเอียด

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

1. จัดทําระบบการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
2. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง

3. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูงที่มีต่อระบบการเตรียม
ความพร้อมของข้าราชการกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูง
4. ร้อยละความพึงพอใจต่อการทํางาน
ของบุคลากรกลุม่ ผู้มีศักยภาพสูงต่อ
ระบบการทํางาน
5. มีแผนพัฒนาระบบงานที่สอดคล้อง
กับผลประเมินความพึงพอใจ

7

มาตรการที่ 6
คําอธิบาย

: Culture & Core value Change เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
: เสริมสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุขให้กับบุคลากรในองค์กร

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. เสริมสร้างการรับรู้ค่านิยม
องค์กร

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI

รายละเอียด

- ข้าราชการใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศ - มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต MENTAL และกระทรวง
ความหมายของค่านิยมองค์กร
สาธารณสุข MOPH
- ให้บุคลากรกรมสุขภาพจิตตอบแบบ
- ร้อยละของบุคลากรในสังกัด
กรมสุขภาพจิตที่มีผลประเมินการรับรู้ ประเมินด้านค่านิยมองค์กรผ่านระบบ
ออนไลน์
ค่านิยมองค์กรอยู่ในระดับดีขึ้นไป

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มาตรการที่ 7
คําอธิบาย

: HRH Management บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
: Recruitment Process ปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือก แต่งตั้ง ประเมิน ให้โปร่งใส และเป็นธรรม
: มีการปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือกและดําเนินการกับตําแหน่งว่าง

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

1.จัดทําแผนการสรรหาบุคลากร
เชิงรุก

กองการเจ้าหน้าที่

-ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

1. วิเคราะห์อัตราการสูญเสียของบุคลากร
ในอดีตและแนวโน้มในอนาคต
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสรรหา
บุคลากร
3. จัดทําแผนการสรรหาบุคลากร
เชิงรุก
4. ดําเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากร
เชิงรุก

2. การบริหาร/จัดการตําแหน่ง
ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กองการเจ้าหน้าที่

1. ร้อยละดําเนินการกับตําแหน่งว่าง
ข้าราชการที่ได้ดําเนินการสรรหา/
บรรจุ/รับโอนย้ายตามความต้องการ
ของหน่วยงาน
2. ร้อยละของตําแหน่งเป้าหมาย
(ตําแหน่งเกินระดับควบ)
ที่ได้รับการคัดเลือก/ชี้ตัวบุคคลเพื่อ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามเกณฑ์ที่
กรมสุขภาพจิตกําหนด

1. ดําเนินการสรรหา/บรรจุ/รับโอนย้าย
ตามความต้องการของหน่วยงาน
2. ดําเนินการคัดเลือก/ชี้ตัวบุคคลเพื่อดํารง
ตําแหน่งเป้าหมาย (ตําแหน่งเกินระดับควบ)

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มาตรการที่ 8
คําอธิบาย

: HRH Management บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
: Retention Strategy & Happy Work Life พัฒนาระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจในการทํางานและความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรม
: การทําให้คนทําดีต้องได้ดีเป็นความจริง รวมทั้งการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ เป็นองค์กรที่อยู่ที่ดีที่สุด มีเส้นทางการเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจน
มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสม

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
ที่มีความจําเป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน (Retention Plan)

กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI

รายละเอียด

1.ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการธํารงรักษากําลังคน

1. ตั้งคณะกรรมการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียกําลังคน
3. วิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียกําลังคน
4. จัดทําแผนการธํารงรักษากําลังคน
5. ดําเนินการตามแผนการธํารงรักษากําลังคน

2. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อองค์กร
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

- มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรผ่านระบบออนไลน์
- มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. ร้อยละอัตราการลาออก
โอนออก ของบุคลากรกลุ่มผู้มี
ศักยภาพสูง
5. ร้อยละอัตราการลาออก โอนออก
ของบุคลากรสายงานหลักที่มี
ความสําคัญต่อยุทธศาสตร์

- มีการเก็บข้อมูลอัตราการลาออก /
โอนออก ของบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
- มีการเก็บข้อมูลการลาออก/โอนออก
ของบุคลากรสายงานหลักที่มีความสําคัญต่อ
ยุทธศาสตร์

6. ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่ออกจาก - มีการเก็บข้อมูลบุคลากรใหม่ที่ออกจากส่วน
ส่วนราชการภายในระยะเวลา 1 ปี
ราชการภายในระยะเวลา 1 ปี

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563 2564

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่

7. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) และเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร (Training Roadmap)

1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน
การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) และเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร (Training Roadmap)
2. การทบทวนแผนการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Career Path) และเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)
ในแต่ละสายงาน
3. มีการจัดทํา(ร่าง) แผนการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
และเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
(Training Roadmap)
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. แผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) และเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร (Training Roadmap)ได้รับการ
อนุมัติ เผยแพร่และประกาศใช้

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
มาตรการที่ 9
คําอธิบาย

: HRH Management บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
: Performance Management พัฒนาระบบบริหารผลงาน
: พัฒนาประสิทธิผลของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. มีการบริหารค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
และตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI

รายละเอียด

1. ระยะเวลาในการออกคําสั่งเลื่อน - จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและ
เงินเดือนและการเบิกจ่ายภายในเวลาที่ การเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 3 เดือน
กําหนด
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตกําหนด

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิต
กําหนด

3. ร้อยละของหน่วยงานที่บริหารวงเงิน
ในการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปตาม
แนวทางของระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กรม
สุขภาพจิตกําหนด

- หน่วยงานมีการบริหารวงเงินในการ
เลื่อนเงินเดือนเป็นไปตามแนวทางของ
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตกําหนด

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : HRH Network สร้างภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพทีเ่ ข้มแข็งและยั่งยืน
มาตรการที่ 10 : Strengthen informal HRH sector สร้างความเข้มแข็งของกำลังคนด้านสุขภาพ ในกลุ่ม informal sector
คําอธิบาย

: พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เสริมพลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพจิต/ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

รายละเอียด

สํานักส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพจิต

1. ร้อยละของพื้นที่ที่มี
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
ในเขตสุขภาพ
- ระดับตําบล
- ระดับอําเภอ
- ระดับจังหวัด

1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย
2. พัฒนาระบบติดตาม การเสริมพลัง
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริม
สุขภาพจิต/ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
3. จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต
ที่สามารถผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ
ในพื้นที่

2. จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านสุขภาพจิตที่สามารถผลักดัน
ให้เป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

13

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการที่ 11
คําอธิบาย

: HRH Network สร้างภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
: Collaboration on HRH network สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ
: เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนกับภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. สร้างการมีส่วนร่วมในงาน
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตประชาชน

ผู้รับผิดชอบ

Outcome/KPI

สํานักส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพจิต

1. ร้อยละของอําเภอที่มีตําบลจัดการ
สุขภาพมีการดูแล เฝ้าระวัง และ
บูรณาการการดําเนินงานสุขภาพจิต
ตามประเด็นสุขภาพที่สําคัญของ
กลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริหารงานบุคคล (เครือข่าย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

กองการเจ้าหน้าที่

3. ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับ
หน่วยงานในสังกัด

กองการเจ้าหน้าที่

รายละเอียด
1. สนับสนุนให้เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
การดําเนินงานดูแลทางสังคมจิตใจ
ในประชาชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเสี่ยง
ในระบบบริการปฐมภูมิ

- ร้อยละของเครือข่ายเครือข่ายด้าน มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนา ตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความเข้าในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อเนื่องทุกปี
- ร้อยละของหน่วยงานที่ดําเนินงาน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด“คะแนนเฉลี่ยถ่วง
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด
น้ําหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน (HR Scorecard)” ลงสู่
หน่วยงานในสังกัด เพื่อเป็นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการดําเนินงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานใน
สังกัด

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4. มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
เครือข่ายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่

Outcome/KPI
- มีช่องทางการสือ่ สารระหว่าง
เครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อย 2 ช่องทาง

รายละเอียด
- มีการสื่อสารผ่าน social media เช่น
Line, facebook, website เป็นต้น

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการที่ 12
คําอธิบาย

: HRH Network สร้างภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
: Corporate Communication การสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
: พัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. พัฒนากระบวนการสื่อสาร
สุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองสุขภาพจิตสังคม

Outcome/KPI

รายละเอียด

1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าถึงความรู้สุขภาพจิต ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่กําหนด เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา (เป้าหมายรายปี)

1. สร้างและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสื่อสารความรู้
สุขภาพจิต
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถสื่อสาร
ความรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ปกติ
และภาวะวิกฤต
3. พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรมในการดูแล
สุขภาพจิตของประชาชน (ความรู้ทั่วไป
ทักษะและการดูแลสุขภาพจิต การประเมิน
ตัวเอง แหล่งให้บริการ) ที่ตอบสนอง
สถานการณ์ในภาวะปกติ ภาวะวิกฤตหรือ
ภาวะฉุกเฉิน
4. สร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสารความรู้
สุขภาพจิตที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
5. รณรงค์และสร้างกระแสเพื่อให้ความรู้
และความเข้าใจด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ผ่านประเด็นการรณรงค์รายเดือน และงาน
สัปดาห์สุขภาพจิต

2560

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

ชื่อแผนงาน/โครงการ
2. พัฒนากลไกการสื่อสารต่อ
สถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจ
และในภาวะวิกฤต

ผู้รับผิดชอบ
กองสุขภาพจิตสังคม

Outcome/KPI
- จํานวนประเด็นสุขภาพจิตที่ได้รับ
การผลักดันให้สังคมสนใจ หรือ
ที่ถูกนําไปใช้ในการสื่อสารสาธารณะ
(เป้าหมายรายปี)

3. สนับสนุนให้ครอบครัว/ชุมชน
ยอมรับและให้โอกาสกับผู้ที่อยู่กับ
ปัญหาสุขภาพจิต

กองสุขภาพจิตสังคม

- ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ยอมรับและให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับ
ปัญหาสุขภาพจิต (เป้าหมายรายปี)

รายละเอียด
2560
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์สังคมที่ทันสมัย และ
คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
2. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกสู่สังคมใน
เหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจใน social media
3. สนับสนุนให้มีการนําประเด็นทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
4. จุดประเด็นเขย่าสาธารณะ (Advocacy)
ด้านสุขภาพจิตให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องเห็น
ความสําคัญเรื่องสุขภาพจิต
5. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
สื่อมวลชนในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
1. บูรณาการการทํางานร่วมกับองค์กรอื่น
เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
2. ผลักดันให้สังคมยอมรับ/ให้โอกาส
ผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในวิถีชีวิต การทํางาน และกิจกรรม
ต่างๆ ตามศักยภาพ
3. ค้นหาบุคคลต้นแบบที่อยู่กับปัญหา
สุขภาพจิต เพื่อพัฒนาสื่อในการลดอคติ
ครบทั้ง 4 กลุ่มโรค คือ โรคจิตเวช /
ออทิสติก / ADHD / ID
4. รณรงค์สร้างกระแส เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและลดตราบาปต่อผู้ที่อยู่กับ
ปัญหาสุขภาพจิต

แผน/ผล
2561 2562 2563

2564

