ระบบ/แผนพัฒนาคน
- แผนพัฒนา
IDP ตามสายวิชาชีพ/Career path
- ปรับวิธีการใหมสูการปฏิบัติไดจริง
- แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความขาดแคลนและ
talent management ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคลองเปาหมายตามบริบท
- สรางระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน
- พัฒนาบุคลากรตนแบบ (ทุกสาขา)
Training Center (สะสมหนวยกิต) ตาม JD/JS และ Innovation สามารถจัดทุนไปเรียน
ตางประเทศ
- พัฒนาหนวยงานที่เปนแหลงฝกอบรม
- วางระบบติดตามประเมินผลผูผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
สภาพปญหาของ HRD
1. แผน HRD
- ขาดการวิเคราะหนโยบายที่สําคัญ
- ขาดบูรณาการทุกระดับ
- ไมใช
HRD ไปสูความกาวหนา
- ไมทํา
IDP career path หรือทําเพื่ออะไร (ขาดวิเคราะห gap competency)
- แผนขาดประสิทธิภาพ/ไมใช/ผูบริหารไมใหความสําคัญ
- ไมครอบคลุมสายงาน (
26 สายงาน)
2. HRD Network (การพัฒนา)
- โครงสราง, กลไกการทํางาน
3. HRD paradigm
- ผูบริหารไมใหคุณคา
- วัฒนธรรมของบุคลากร สธ. (ตองอยากพัฒนาตนเอง)
4. ขาดองคกรหลักที่ทําหนาที่ HRD
- ไมมีหลักสูตรมาตรฐาน
5. คนทํางาน HR ไมไดจบ HR โดยตรง
6. HRD Communication
7. ขาดการใช HRD เปนเครื่องมือในการสราง successors ในแตละระดับ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุง
1. จัดทําแผน HRD แบบบูรณาการ(จาก กสธ., เขต, จังหวัด ที่สอดคลองกับ Policy needs
+stakeholder + business needs)
2. Training Center

- เสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย HRD ภายใน และภายนอกกระทรวง
- จัดทําโครงสรางงาน
HRD ที่เชื่อมโยงตั้งแต กสธ. จนถึงพื้นที่
3. Learning Institute (Comprehensive training Roadmap) หลักสูตรตางๆ (ผูนํา)
4. HRD Shared value building รวมปรับ paradigm shift + role model + culture change
5. พัฒนานัก HR มืออาชีพ (ที่เปนจริง)
6. พัฒนา HR Communicate
หลักสูตร
- พัฒนาทักษะการจัดการกําลังคนสําหรับผูบริหาร (สูง/กลาง/ตน)
- หลักสูตรกลางรายวิชาชีพ (ความรู/ทักษะ ฯลฯ)
- หลักสูตร
Culture change
- หลักสูตร
Open mind
- หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดาน IT, E-learning
- หลักสูตร People-engagement
- HR มืออาชีพ
- ปรับปรุงหลักสูตรปฐมนิเทศ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ทุกระดับ)
IT/ขอมูล
- update ขอมูลการพัฒนาบุคลากร
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เชน
app/programme
- KM เรื่องหนวยงาน/บุคคลตนแบบ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1. จัดทําแผน HRD แบบบูรณาการ

ผูรับผิดชอบ
Outcome/KPI
สบช./CHRO เขต/CHRO Outcome
จังหวัด/HRD หนวยงาน - มีแผน HRD (ฉบับที่ครอบคลุมทุก
CIPO นพ.สุรพร
ระดับ) ทั้ง Functionalรวมทั้งบริหาร/
วิชาการ/บริการ โดยแยกผูบริหาร)
- บุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผน
- มีระบบ M&E แผน HRD
- บุคลากรมีศักยภาพตามภารกิจ/หนาที่
รับผิดชอบ/สราง Innovation ได มี
ความสุขและสรางคุณคาในงาน
KPI
- รอยละของหนวยงานมีการนําแผน
HRD ไปสูการปฏิบัติ
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ตามแผนฯ
2. Learning Center ครอบคลุมทุก สบช./เขตสุภาพและ
Outcome
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ - เกิดศูนย Learning Center ๖เขตละ
ภาค/เขตสุขภาพ
1 ศูนย
- มีหลักสูตรฯ ที่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร 20 ป ของกระทรวง
สาธารณสุข ตามบริหาร/บริการ/

รายละเอียด
- ผานกระบวนการทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา
กําลังคน (HRD) อยางมีสวนรวมของทุกภาคี
เครือขาย

- เกณฑการประเมิน LC ดาน
1) Infrastructure
2) Content (ตัวหลักสูตรฯ)
3) ดานการบริหารจัดการ
- เปนศุนยบมเพาะคนที่เปน...

แผน/ผล

ชื่อแผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

3. แผนสรางวัฒนธรรม/บรรยากาศ สบช./ทุกหนวยงานของ
คานิยมและ HRD Role model
สธ.

Outcome/KPI
รายละเอียด
วิชาการและ Function
KPI
รอยละของ Learning Center ที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
(เปนเงื่อนไข: บุคลากรสธ.ที่จะเลื่อนทุก
ระดับตองไดรับการพัฒนา 100%)
Outcome
- KM, HR Forum
- ผูบริหารใหความสําคัญของ HRD และ - สรางบรรยากาศในองคกร เชน Open +
เปน Role model
Challenge สุนทรียสนทนา งานบันดาลใจ
- บุคลากร สธ.เปนคนใฝเรียนรู
(Personal /mastery) และหนวยงาน
สธ. เปน Learning organization
- Sustainability Development
KPI
รอยละของหนวยงาน สธ.ที่เปนองคกร
แหงการเรียนรูหรือสราง Innovation

แผน/ผล

