ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ
สป. ก.แพทย ก.แผนไทย ก.คร. ก.วิทยฯ ก.สนับสนุนฯ

 

ย1 / ม1
1  

 

ย1 / ม2
2  

 

ย1 / ม3
3  

 

ย2 / ม4
4  

5


ย2 / ม5
6  

7 

 

ย2 / ม6
8  


9

 
ย3 / ม7
10  

11  

 

ย3 / ม8
12  





13

 
ย3 / ม9
14  


 
ย4 / ม10
15


 
ย4 / ม11
16


 
ย4 / ม12
17

18  

ก.จิต ก.อนามัย อย.







 






















กิจกรรม
เขต 1 เขต 2












 






เขต 3






เขต 4 เขต 5




 





เขต 6
























เขต 7







เขต 8





เขต 9









































งบประมาณ งบประมาณ
เขต 10 เขต 11 เขต 12 2560
2561



































(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 : HRH Strategy and Organization พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกําลังคนอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 1 : HR Governance การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการการขับเคลื่อนกําลังคนทุกระดับ (Strengthen core HR organization)
1. ทบทวน แตงตั้งคณะกรรมการ CHRO และประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ (ทุกเดือน)
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(สนย.)
1. กําหนดบทบาท อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการกําลังคนกรม
กรมควบคุมโรค
ควบคุมโรคใหชัดเจน
4. ประชุมคณะกรรมการกําลังคนทุกไตรมาส
กรมควบคุมโรค
จัดตั้งคณะกรรมการ CHRO
เขตสุขภาพที่ 1
จัดตั้งคําสั่งคณะกรรมการกําลังคน (CHRO) ระดับเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 2
ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการกําลังคน (CHRO) ระดับจังหวัด
เขตสุขภาพที่ 2
- สสจ.
- รพศ./รพท.
ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการกําลังคน (CHRO) ระดับเขตสุขภาพ
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการกําลังคนระดับเขตสุขภาพ (CHRO) ใหเปน
ปจจุบัน
ทีม CHRO-plus เขมแข็งในการขับเคลื่อนการบริหารกําลังคนสู high
performance organization
จัดตั้งคณะกรรมการ CHRO ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีการ
ประชุมทุกเดือน
จัดตั้งคณะกรรมการกําลังคนระดับพื้นที่ทุกระดับ
ทบทวนคําสั่ง คกก.HRM&HRD
จัดทําคําสั่งที่เปนปจจุบัน

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4





แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

84,000 







84,000



20,000.00 







40,000.00




























เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 2




เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7





เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9





100,000 



100,000

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

จัดตั้งคณะกรรมการ CHRO
2. จัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard)
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ระยะ 4 ป (ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564)
3. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
จัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

เขตสุขภาพที่12

จัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
(62-64)
จัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
จัดทําแผนยุทธศาสตร HRM
จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
(60-64)
จัดทําแผนยุทธศาสตรกําลังคน เขตสุขภาพที่ 7
จัดทําแผนการบริหารกําลังคนแบบมีสวนรวมในรูปแบบภาคีเครือขาย
อทป/เอกชน
จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารกําลังคนระดับเขตสุขภาพ
3. พัฒนา/เสริมสรางความเขมแข็งในการขับเคลื่อนกําลังคนทุกระดับ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทยแผนไทยฯ
เขตสุขภาพที่ 2

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4


กรมการแพทย



กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 



เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 9

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

210000





100,000.00





89,000.00























150,000 







50,000













200,000.00

เขตสุขภาพที่12

2. พัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการกําลังคนอยางตอเนื่อง
กรมควบคุมโรค
โครงการเสริมสรางความเขมเข็งในการการขับเคลื่อนกําลังคนทุก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับ (Strengthen core HR organization)
จัดทําแผนการยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระดับกรม กรมอนามัย
และหนวยงาน






(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนผูบริหาร
จัดทําโครงสราง/อัตรากําลังสอดคลองตามภารกิจ
การจัดทําโครงการการบริหารงานแบบมีสวนรวม
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
เสริมสรางการมีสวนรวมในกลไกการทํางานของคณะกรรมการฯ
โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
จัดตั้งหนวยงาน HR ระดับเขต
การใชประโยชนจากฐานขอมูล HROPS สําหรับนักบริหารทรัพยากร
บุคคล
4. ทบทวน จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยดานการผลิตและกระจายบุคลากร
จัดตั้งคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการผลิต
และกระจายบุคลากร
จัดตั้งคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการผลิต
และกระจายบุคลากร

ผูรับผิดชอบ
กรมการแพทยแผนไทยฯ
กรมการแพทยแผนไทยฯ
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่11
เขตสุขภาพที่12

เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
 



2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4




















งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 : HRH Strategy and Organization พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกําลังคนอยางมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 : Human Resource Planning (HRP) วางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนกําลังคน
1. วิเคราะหสถานการณ
วิเคราะหสถานการณกําลังคนดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
งบประมาณ
Q1 Q2 Q3 Q4

สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ (กยผ./บค.)











35,000.00

สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ (กยผ./บค.)











35,000.00

โครงการวิเคราะหเพื่อทบทวนกรอบอัตรากําลังตามยุทธศาสตร 20 ป กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
โครงการวิเคราะหเพื่อทบทวนกรอบอัตรากําลังตามยุทธศาสตรกรม กรมสนับสนุนบริการ
สบส.
สุขภาพ
วิเคราะหสถานการณกําลังคน
เขตสุขภาพที่ 1
การทบทวน และวิเคราะหภาระงาน (Workload) ในแตละสายงาน เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 2
- สสจ.
- รพศ./รพท.










การวิเคราะหสถานการณกําลังคนดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2
- สสจ.
- รพศ./รพท.











การวิเคราะหสถานการณกําลังคน
วิเคราะหอัตรากําลังตามภาระงาน
วิเคราะหปญหาและความตองการ

เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 8





จัดทํา model การจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพ

300,000.00





(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
2. จัดทําแผนอัตรากําลังและความตองการอัตรากําลัง
ประชุมจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพของเขตสุขภาพ

โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)
แผนความตองการอัตรากําลังตามภาระงาน
แผนความตองการอัตรากําลังเพิ่มใหมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
โครงการวางแผนอัตรากําลังกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โครงการวางแผนอัตรากําลัง
1. ประเมินผลการใชอัตรากําลัง
2. จัดสรรและเกลี่ยอัตรากําลัง ตามกรอบที่ควรจะเปน
3. ทบทวนกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
โครงการสงเสริมการวางแผนและบริหารกําลังคน
จัดทําแผนการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อน DOH4.0
วางแผนกําลังคนของเขตสุขภาพ
จัดทํารูปแบบการจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพ

ผูรับผิดชอบ

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ (กยผ./บค.)



กรมการแพทย



แผน
งบประมาณ
Q1 Q2 Q3 Q4























84,600.00

กรมการแพทย
กรมการแพทย









กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมอนามัย





350,000.00 






เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
- สสจ.
- รพศ./รพท.















35,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
การจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 2

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 2
- CHRO
- CSO

พัฒนาแผนกําลังคนดานสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 4
การจัดทําแผนกําลังคนระดับเขต/หนวยบริหาร
เขตสุขภาพที่ 6
การวางแผนการผลิตและการจัดทําแผนกําลังคนดานสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 7
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพสอดคลองกับ service plan
เขตสุขภาพที่ 8
พัฒนาระบบวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 10
จัดทําแผนกําลังคนระดับเขต
เขตสุขภาพที่ 11
โครงการพัฒนาแผนอัตรากําลังของสถานบริการใหสอดคลองกับ
ภารกิจ
จัดทําแผนกระจายกําลังคนที่สอดคลองกับกรอบโครงสรางของระดับ เขตสุขภาพที่ 12
หนวยบริการในเขตสุขภาพ
3. พัฒนาองคความรูการบริหารจัดการกําลังคน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับ กรมสุขภาพจิต
การทํางานของบุคลากร กรมสุขภาพจิต
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานHR เขตสุขภาพที่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร (HRM/HRD)

เขตสุขภาพที่ 2
- สสจ.
- รพศ./รพท.

จัดประชุมเรื่อง การจัดเก็บขอมูลใหเปนแนวทางเดียวกันในภาพเขต เขตสุขภาพที่ 9
โดยสหวิชาชีพ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนองคความรู : กระบวนการบริหารกําลังคนอยางมือ เขตสุขภาพที่ 12
อาชีพ

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4















แผน
งบประมาณ
Q1 Q2 Q3 Q4

20,000.00





45,000.00 













30,000.00



45,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 : HRH Strategy and Organization พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกําลังคนอยางมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3 : HRH Information System การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกําลังคนใหมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาฐานขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ
1. พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล
พัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ (HROPS)
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรกรมการแพทย
โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
1. รวบรวมขอมูลความตองการใชขอมูลกําลังคน กรมควบคุมโรค
2. พัฒนาฐานขอมูล และออกแบบระบบการใชงานขอมูลกําลังคนที่
สอดคลองกับความตองการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเขาใชระบบ ปรับปรุง การ
เขาถึงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตใหมีคุณภาพ
แผนการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการวางแผนกําลังคน
การพัฒนาฐานขอมูลกําลังคนแบบมืออาชีพ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
ฐานขอมูล HROPS เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 7

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)
กรมการแพทย
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
- กองการเจาหนาที่
- ศูนยสารสนเทศ

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4





40,000.00 













1,200,000.00 















งบประมาณ

160,000.00















กรมวิทยาศาสตรการแพ 
กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
















500,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
ฐานขอมูล HROPS เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 7

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 7

-การวิเคราะหแผนยุทธศาสตรดานอัตรากําลังของเขตสุขภาพที่ 7
เพื่อกําหนดสารสนเทศทางการบริหาร
-การวิเคราะหความสมบูรณของขอมูลในโปรแกรม HROPS
-การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของเขตสุขภาพที่ 7
-การพัฒนาศักยภาพผูใชโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
-การประชุมชี้แจงและใชงานระบบ
-การประเมินผลการดําเนินงาน
พัฒนาใหมีระบบการวิเคราะหขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 8
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานกําลังคน
พัฒนาฐานขอมูลบุคลากรใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน เขตสุขภาพที่11
สรางความรวมมือการพัฒนาความสมบูรณขอมูล HROPS ทุกหนวย
บริการ
2. พัฒนาองคความรูบุคลากรผูรับผิดชอบระบบฐานขอมูล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรม สบส.

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4
 
100,000    



งบประมาณ
50,000





เขตสุขภาพที่12

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูรับผิดชอบงานใน เขตสุขภาพที่ 1
ดานการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร เขตสุขภาพที่ 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูรับผิดชอบงาน เขตสุขภาพที่ 2
ในดานการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร

2561













120,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการใชระบบ
รายงานสถานการณของระบบฐานขอมูลดานบุคลากร (HROPS) ตอ
ที่ประชุม
วิเคราะหขอมูลและประเมินประสิทธิภาพของฐานขอมูลดานบุคลกร
(HROPS) ของแตละหนวยงานในสังกัด
รายงานสถานการณกําลังคนดานสุขภาพจากระบบ HROPS ตอ
ผูบริหารระดับเขตสุขภาพ
การนําขอมูลกําลังคนดานสุขภาพจากระบบ HROPS มาบริหาร
จัดการกําลังคนภายในเขตสุขภาพที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพ
การกํากับ และติดตามใหทุกหนวยงานดําเนินการบันทึกขอมูล
กําลังคนดานสุขภาพในระบบ HROPS ใหครบถวน และเปนปจจุบัน
การนําขอมูล HROPS มาใชในการตัดสินใจ
การใชขอมูล HROPS
การวิเคราะหแผนยุทธศาสตรดานอัตรากําลังของเขตสุขภาพที่ 7
เพื่อกําหนดสารสนเทศทางการบริหาร
กํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานบันทึกขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน
เขตควบคุม กํากับ ติดตามขอมูล โดยใช HROPS รายไตรมาสและ
วิเคราะหขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ผูรับผิดชอบ

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2











เขตสุขภาพที่ 2











เขตสุขภาพที่ 2











เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9





งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 : HRH Development ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
มาตรการที่ 4 : Workforce capability พัฒนากําลังคนคุณภาพสอดคลองกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

แผน
Q1-2 Q3-4

โครงการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนตามความตองการดานสุขภาพและบริบทของพื้นที่
1. แผนพัฒนากําลังคน
ประชุมเครือขายเพื่อเรียนรูการทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สนย.)

2561

งบประมาณ



60,000

ประชุมเครือขายเพื่อเรียนรูการวิเคราะหพฤติกรรมตนเอง เพื่อจัดทํา สํานักงานปลัด
แผนพัฒนารายบุคคล (MBTI)
กระทรวงฯ
(สนย.)



60,000

ประชุมเพื่อทําแผนการจัดสรรนักเรียนทุน ก.พ.

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สนย.)



ประชุมเครือขายเพื่อจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขในเขตสุขภาพ

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สบช.)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย ระยะ 4 ป
(ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564)
- จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตรชาติ สอดคลองกับ Service Plan ปญหาสุขภาพ บริบท
ของพื้นที่ และวิชาชีพตาง ๆ

กรมการแพทย

แผนการพัฒนาระบบการสรางสมรรถนะกําลังคนในระบบสุขภาพ
แผนการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถกําลังคน
แผนการปรับกระบวนคิดและวิธีการทํางานสูการทํางานแบบ work
smart

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย








แผน
Q1 Q2 Q3 Q4



400,000.00








งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดทําแผนจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรกรม สบส.

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

จัดทําแผนการศึกษาตอของบุคลากร
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร (Managerial Skills)
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคลของหนวยงาน
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพ
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การจัดทําแผนพัฒนากําลังคนตามความตองการดานสุขภาพและ
บริบทพื้นที่
วิเคราะหขอมูลความตองการพัฒนาวางแผนการพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ
วิเคราะหกําลังคนที่ตองการเทียบกับความตองการภาพรวม
สํารวจความสามารถการผลิตในเขตและนอกเขต
สํารวจความตองการหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนากําลังคนที่
สอดคลองกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2. คูมือการพัฒนาสมรรถนะ
จัดทําคูมือขีดความสามารถ/สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติในทุกสายงาน

อย.
อย.
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2

- จัดทําคูมือขีดความสามารถ/สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติในทุกสายงาน (Technical Competency)

กรมควบคุมโรค

โครงการจัดทําพจนานุกรมความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายยุทธศาสตรสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

แผน
Q1-2 Q3-4

งบประมาณ

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4
   







เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 8



เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12







สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(บค.)













งบประมาณ
150,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
3. พัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข (ศึกษา/ฝกอบรมในตางประเทศ)
กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย (พัฒนาบุคลากรใน
ประเทศ)
โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานบริหารในทุกระดับ
- โครงการปฐมนิเทศขาราชการใหม "หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี"
สําหรับขาราชการในสังกัดกรมการแพทย
- โครงการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาผูบริหารระดับตน กรมการแพทย
- โครงการพัฒนานักวิชาการรุนใหม กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไป กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน กรมการแพทย
- โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสําหรับรองผูอํานวยการ กรมการ
แพทย
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเงินการคลัง พัสดุ ตาม พรบ.จัดจาง
ภาครัฐฉบับใหม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานระบาดวิทยาภาคสนาม

2561

แผน
Q1-2 Q3-4

งบประมาณ

กรมการแพทย





14,626,900.00 







กรมการแพทย





5,899,300.00 







กรมการแพทย
กรมการแพทย








2,147,500.00 










กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมการแพทย

















2,000,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
378,000.00
448,000.00
525,300.00
305,000.00

































กรมการแพทย





350,000.00 







กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมควบคุมโรค












ผูรับผิดชอบ





แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

- จัดฝกอบรมหลักสูตรทางการบริหารกรมควบคุมโรคอยางตอเนื่อง กรมควบคุมโรค
หลักสูตรพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง (Middle level
administrators in Disease Control : MDC)
หลักสูตรพัฒนาผูนําดานการบริหารงานปองกันควบคุมโรค
(Executive in Disease Control : EDC)

แผน
Q1-2 Q3-4
 

- การพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญดานการปองกันควบคุมโรค
โดยการสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโท เอก ใน
ตางประเทศ (ภายใต Mega Project)

กรมควบคุมโรค





- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ/ความสนใจ/ความ
จําเปน
2. โครงการพัฒนากําลังคนดานระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศ
ไทย
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบาดวิทยาตามยุทธศาสตรเพื่อการ
พัฒนากําลังคนดานระบาดวิทยาภาคสนามของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค





กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

2,400,000

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4
   

20,000,000

















งบประมาณ

10,000,000




3. การพัฒนาความเขมแข็งของแผนงานการปองกันควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
(Revitalize Disease Control Program : RDCP)
สรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบันการผลิต กรมควบคุมโรค
และพัฒนากําลังคนในระดับประเทศเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร
- หลักสูตรผูจัดการแผนงานควบคุมโรค ระดับประเทศ (National กรมควบคุมโรค
Program Manager)
- หลักสูตรผูจัดการแผนงานควบคุมโรค ระดับเขต (Regional
กรมควบคุมโรค
Program Manager)

2561

6,700,000

งบประมาณ
2,400,000

20,000,000

10,000,000








15,000,000

6,700,000

15,000,000

























(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
- หลักสูตรผูจัดการแผนงานควบคุมโรคระดับจังหวัด (Provincial
Program Manager)
- หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคในโรงเรียนนายอําเภอกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการปองกันควบคุมโรคขององคการปกครอง สวน
ทองถิ่น (เทศบาล, อบต.)
- หลักสูตรสรางภาวะผูนําดานการควบคุมโรค(Leadership in
Disease Control : LDC)
โครงการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
โครงการพัฒนากําลังคนใหมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
โครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทําสมรรถนะเชิงเทนิค (Technical
competency) พยาบาลวิชาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทําสมรรถนะเชิงเทนิค (Technical
competency) วิชาชีพอื่นๆ (เภสัชกร นักรังสีฯ นักวิทยาศาสตร
การแพทย นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทย นักโภชนากร)
โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
โครงการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ SP และระบบสนับสนุน
บริการ
ฝกอบรมบุคลากรในเขต ระยะสั้นใหสามารถปฏิบัติงานได
(Coaching, On the job training, self learning)
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค

แผน
Q1-2 Q3-4
 

2561

งบประมาณ

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4
   

งบประมาณ

กรมควบคุมโรค













กรมควบคุมโรค













กรมควบคุมโรค













กรมวิทยาศาสตรการแ 
พทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสุขภาพจิต




10,000,000 







10,000,000





1,300,000 










1,000,000.00

อย.
เขตสุขภาพที่ 12










500,000.00

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9

366,800.00


(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

การประเมินสมรรถนะและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ เขตสุขภาพที่ 7
และขีดความสามารถที่สูงขึ้น
- กําหนดขีดความสามารถ/สมรรถนะที่จําเปนกับปญหาโรคสําคัญ
ตาม service plan
- ออกแบบประเมินสมรรถนะที่กําหนด
- ประเมินผลสมรรถนะบุคลากร
- กําหนด ออกแบบและจัดทําหลักสูตรที่จําเปน
โครงการจัดตั้งLearning Center
1. สรางความเขมแข็ง/พัฒนากระบวนการ กลไกในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
- จัดระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
กรมควบคุมโรค
Development Planning) และเชื่อมโยงระบบขอมูลการพัฒนา
กําลังคนในทุกระดับ (เชื่อมโยงกับ Succession plan)
สรางความรวมมือระหวางสถาบัน สถานศึกษา และรพ.ในเขต ให
เปนแหลงฝก ศูนยฝกอบรม
มีระบบ IT สนับสนุนฐานขอมูลการอบรม รวมถึงมี network ใน
หนวยงานและเขตที่เชื่อมโยงกัน
ทํา MOU กับแหลงผลิตนอกเขตในสวนที่ในเขตผลิตและพัฒนาไม
เพียงพอ
พัฒนาแหลงผลิตในเขตเพื่อตอบสนองความตองการของพื้นที่
กําหนดหนวยรับผิดชอบและบทบาท Learning center ของเขต
สุขภาพ/กรม/ สป
พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่สอดคลองกับ Health Needs ของทุก
หนวยงานและวิชาชีพ

แผน
Q1-2 Q3-4






เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 11
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (สบช.)
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (สบช.)




2561

งบประมาณ
10,000

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4
   









งบประมาณ
100,000

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
สรางความรวมมือระหวางสถาบัน และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ให
เปนแหลงฝกและศูนยฝกอบรม
สนับสนุนความเขมแข็ง Academic center
กําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่และผูรับผิดชอบ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่สอดคลองกับความตองการของทุก
หนวยงาน และวิชาชีพ
การสรางความรวมมือสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
จัดทํา MOU กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพที่ขาด
แคลน
ติดตามและประเมินผลผูไดรับการอบรม
สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสรางหลักสูตรการพัฒนา
ระบบบริการตามบริบทของเขตสุขภาพที่ ๑๒
2. จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร (Learning center)
จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ (Learning
center)
แผนการจัดตั้ง Learning Center
3. สราง Learning center
จัดทํา Training center
จัดทํา learning center

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 2

แผน
Q1-2 Q3-4


งบประมาณ

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4


เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5











งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 : HRH Development ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
มาตรการที่ 5 : Talent HRH พัฒนาศักยภาพกําลังคนสูความเปนมืออาชีพ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษของหนวยงาน (Talent)
1. วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนพัฒนา Talent
จัดทําแผนการคัดเลือกบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูงHiPPS

โครงการพัฒนาและใชศักยภาพกําลังคนกลุมผูมีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานกลุม
ผูมีศักยภาพสูง
แผนการสรางระบบการจัดการและการบริหารผูมีสมรรถนะสูง
วิเคราะห competency GAP ของบุคลากรดาน HR
วางแผนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดาน HR ตามผลการ
ประเมินสวนขาด
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4



สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(บค.)




กรมการแพทย





กรมการแพทย
กรมการแพทย





 ระบุใน ย.2 ม.4

จัดทําฐานขอมูลผูจบปริญญาเอกทุกสายงานในกระทรวงสาธารณสุข
โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตาม
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง (COE)
โครงการคัดเลือกบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS
Succession plan (โครงการถอดรหัสนักวิชาการและการออกแบบ
แผนพัฒนานักวิชาการรุนใหม)
โครงการคัดเลือกบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

2561



งบประมาณ



















50,000.00

กรมการแพทยแผนไทยฯ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย









600,000.00 








1,300,000.00




2,500.00 
2,500.00 










12,500.00
12,500.00

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8





30,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
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วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
โครงการพัฒนากําลังคน (Talent) ระดับเขตสุขภาพ
โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพสูมืออาชีพ
2. การพัฒนาบุคลากร talent
พัฒนากระบวนการคนหาและสรางบุคลากรสมรรถนะสูง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนมืออาชีพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน HR อยางมืออาชีพ
ผูบริหารถายทอดนโยบาย “Talent” สื่อสารใหบุคลากรเขาใจ
“Talent”
ผูบริหารมีนโยบายเชิดชู ธํารงรักษาและสงเสริมบุคลากรที่เปนคนเกง
มีเวที KM“Talent” ระดับเขต
การจัดทํา Community of Practice (COP) นักทรัพยากรบุคคล
เพื่อหา Talent HR ของเขต
การจัดทํา Community of Practice (COP)IT/LTC เพื่อหา Talent
HR ของเขต
จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาระบบบริการสูความเปน
เลิศ
พัฒนานักวิจัย R2R หนาใหม
3. ติดตามประเมินผลการพัฒนา Talent
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะหลังการพัฒนา
มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
 

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 9



2,500.00 







12,500.00

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 12



700,000.00

เขตสุขภาพที่ 12



100,000.00

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 9



2,500.00 







700,000.00



12,500.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ตั้งคณะกรรมการรวมระหวางผูผลิตและผูใชในเขตสุขภาพเพื่อวาง
แผนการผลิตและใชบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
จัดทําแผนการพัฒนาพี่เลี้ยง

- กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดของระบบ Coaching มุงเนน
การพัฒนาหัวหนางานสูความเปน Coach / จัดทําโครงการพัฒนา
ทักษะการ Coach (Coach the Coach) / วัดและประเมินผลการ
พัฒนาของลูกนองที่ไดรับการ Coach

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่11

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(บค./สบช.)
คณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค

- ดําเนินโครงการ Mentoring ภายใตโครงการพัฒนาภาวะผูนําดาน คณะกรรมการพัฒนา
การปองกันควบคุมโรค (LDC) ซึ่งเปนโครงการที่ทําอยูในปจจุบัน
ทรัพยากรบุคคล
กรมควบคุมโรค



แผนงาน Reviewer
สรางกลไกการสอนงานแบบพี่เลี้ยง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาทักษะการเปนโคช KM



อย.
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 12



185,600.00


78,000.00



















งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 : HRH Development ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ
มาตรการที่ 6 : Culture & Core value Change เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรูคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข (Core value :MOPH)
1. จัดทําแผนขับเคลื่อนคานิยมองคกร
จัดทําแผนขับเคลื่อนคานิยมองคกร
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
แผนการสงเสริมและสื่อสารใหหนวยงานมีการขับเคลื่อนคานิยมและ กรมอนามัย
วัฒนธรรมองคกร
แผนการสงเสริมคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุขและ อย.
อย.
2. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมองคกร
กําหนดพฤติกรรมบงชี้ตามคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข (Core
value : MOPH)
การประชาสัมพันธสรางการรับรูคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัด
(Core value : MOPH)
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4



แผนการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรอยางเปนระบบ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต กรมการแพทย
กิจกรรมการประชาสัมพันธสรางการรับรูคานิยมองคกร
โครงการรวมใจทําความดีเพื่อพอฯ

2561



































กรมการแพทย





2,800,000.00 







กรมการแพทย
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ















งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
2560

ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

กิจกรรม
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคานิยม MOPH ใหเกิดการรับรูทั่วถึงทั้งองคกร
- สงเสริมคานิยม MOPH ใหเกิดการรับรูทั่วถึงทั้งองคกรภายในป
2561
- สื่อสารพฤติกรรมบงชี้ตามคานิยม และฝกอบรมหลักสูตรที่
ประยุกตคานิยมในการทํางาน
- จัดระบบการยกยองชมเชยผูที่เปนตนแบบคานิยม MOPH
โครงการสงเสริมการรับรูคานิยม MOPH และ DMSC
โครงการสงเสริมและปลูกจิตสํานักคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรกรม
โครงการสงเสริมหนวยงานใหมีการสรางวัฒนธรรม คุณธรรม
(หนวยงานคุณธรรม)
โครงการปรับฐานความคิดดานคุณธรรมบนพื้นฐานศาสนา
โครงการรักษาศีล 5
โครงการเสริมสรางการรับรูคานิยมองคกร
ประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูคานิยม MOPH ใหแกบุคลากรใน
องคกร
สนับสนุนใหหนวยงานนําเอาคานิยม MOPH ไปใชในการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร

ผูรับผิดชอบ
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมควบคุมโรค
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน MOPH
กรมควบคุมโรค
*สํานักงานเลขานุการ
กรม
*กลมคมครอง
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 1

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
 























2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ









1,500,000.00









































(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีตามคานิยม MOPH
เขตสุขภาพที่ 1
พัฒนาการขับเคลื่อน Core Value เพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข เขตสุขภาพที่ 2
มหกรรมคุณภาพ MOPH R3 Award
พัฒนาขับเคลื่อน Core value เพื่อสรางองคกรแหงความสุข
สรางการรับรู MOPH
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดองคกรแหงความสุข
โครงการขับเคลื่อนคานิยมองคกร
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
การเสริมสรางคานิยมรวมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกร
กิจกรรม:การประชาสัมพันธสรางการรับรูคานิยมองคกรกระทรวง
สาธารณสุข
การเสริมสรางทัศนคติ และพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีพฤติกรรม
ตามคานิยมรวม
กิจกรรม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คานิยมองคกรกระทรวง
สาธารณสุข และพฤติกรรมบงชี้เพื่อความยั่งยืนขององคกร”
การบูรณาการการขับเคลื่อน MOPH รวมกับองคกรคุณธรรมและ
PMQA
กิจกรรม:การประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงานเพื่อบูรณาการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนคานิยม MOPH
ชี้แจงทําความเขาใจคานิยมและแนวทางการปฏิบัติ
โครงการ MOPH Award ระดับเขต
กิจกรรม: กําหนดนโยบาย MOPH

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4





งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6








เขตสุขภาพที่ 7

0

30,000

เขตสุขภาพที่ 7

0

30,000

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9











5,000 







20,000

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
มีการถายทอดนโยบาย MOPH
หนวยงานประยุกตใช MOPH
กําหนดเกณฑ MOPH Award
ประเมิน MOPH Award และมหกรรม MOPH Award
การวิเคราะหคานิยมองคกรทุกแหง ทุกระดับในเขตสุขภาพ
ขับเคลื่อนคานิยมองคกร
นําคานิยมองคกรเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 11

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
1. Bright spot การบริหารจัดการกําลังคน
คัดเลือกหนวยงานที่มีการบริหารจัดการกําลังคนเปนเลิศ
(Bright spot)

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)

ถอดบทเรียนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการกําลังคนเปนเลิศ
(Bright spot)

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)



จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการกําลังคนเปนเลิศ
(Bright spot)

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)



2. R2R
- สงเสริมการสรางนวัตกรรรมจากการทํางาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือนําเสนอผลงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
เขตสุขภาพดานการจัดทําวิจัย R2R และนวัตกรรมสาธารณสุข
สรางทีมคณะที่ปรึกษาการวิจัย R2R และการจัดการความรูดาน
สุขภาพระดับเขตและจังหวัด

ทุกหนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 1

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ






















3,000,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สรางเวทีและโอกาสในการนําเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R
องคความรู และนวัตกรรมดานสุขภาพ
การพัฒนาเครือขาย Burapa Academic health center รองรับ
การพัฒนากําลังคน
การเสริมสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและองคกรและสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรม: จัดประชุม/อบรมเพื่อพัฒนาองคความรูใหม และพัฒนา
เครือขายเขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 1

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ผลงานทางวิชาการ
จัดทําคลังขอมูลความรู เขตสุขภาพที่ 7
สรางการจัดและเขาถึงแหลงความรูและขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
โครงการ Multi center research
หนวยงานคนหาบุคลากร ที่มีความรู ความสามรถ ความพรอมในการ
เปนพี่เลี้ยง
กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน
รวบรวม R2R และนวัตกรรมที่เผยแพรและนํามาใชภายในเขต
จัดตั้งหนวยงาน KM ระดับเขต

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11





100,000 







100,000

200,000 
5,000 










200,000
10,000







(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 : HRH Management บริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
มาตรการที่ 7 : Recruitment Process ปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือก แตงตั้ง ประเมิน ใหโปรงใส และเปน
ธรรม
โครงการปรับปรุงกระบวนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรเชิงรุก
1. จัดทําแผนการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
จัดทําขอมูลสายวิชาชีพขาดแคลน

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)
จัดทําแผนความตองการอัตรากําลังและแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)
แผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
กรมการแพทย
แผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
กรมสุขภาพจิต
1. วิเคราะหอัตราการสูญเสียของบุคลากรในอดีตและแนวโนมใน
อนาคต
2.วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสรรหาบุคลากร
3.จัดทําแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
4. ดําาเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก

กําหนดแนวทางการจางงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต
หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือก
โครงการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1. ทบทวนกระบวนการ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ใหโปรงใส
และเปนธรรม
2. ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3. กํากับ ติดตาม ใหการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก เปนไปตาม
ระบบที่กําหนดไว

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4













































0 















400,000.00













400,000.00



เขตสุขภาพที่ 7

กรมควบคุมโรค
กองการเจาหนาที่





งบประมาณ

400,000.00

0

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ผูบริหารเขตประกาศนโยบายธรรมาภิบาลดานการสรรหา การ
คัดเลือก แตงตั้ง ประเมิน

2561

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4
กรมวิทยาศาสตรการแพ  
   
เขตสุขภาพที่ 1
ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ

จัดทําระบบการสรรหาตามหลักธรรมาภิบาล

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ









จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการดําเนินการสรรหา การคัดเลือก เขตสุขภาพที่ 1
แตงตั้ง ประเมินใหกับบุคลากรผูรับผิดชอบงาน และผูเขาประเมิน
นําคานิยม MOPH มาเปนกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
สรรหากําลังคนเชิงรุกรวมกับเครือขาย
จัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อสรรหา คัดเลือก แตงตั้ง
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
แตงตั้ง คกก.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรระดับจังหวัด
สรางเกณฑประเมินที่เปนมาตรฐานชัดเจน
นําคานิยม MOPH มาเปนกระบวนการในการสรรหา/คัดเลือก
สรางเกณฑประเมินที่เปนมาตรฐานชัดเจน
นําคานิยม MOPH มาเปนกระบวนการในการสรรหา/คัดเลือก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน
จัดทํา scenario เปนชุดคําถามที่สามารถสะทอน MOPH เพื่อใชใน
การสัมภาษณบุคลากรเขาทํางาน

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 10









งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
3. การสรางความรวมมือและการบริหารจัดการตําแหนง
จัดทํา MOU กับสถาบันที่ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพที่ขาดแคลน
การบริหาร/จัดการตําแหนงวางใหเกิดประโยชนสูงสุด
1. ดําเนินการสรรหา/บรรจุ/รับโอนยายตามความตองการของ
หนวยงาน
2. ดําเนินการคัดเลือก/ชี้ตัวบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเปาหมาย
(ตําแหนงเกินระดับควบ)

Succession planning
จัดทําขอมูลตําแหนงเปาหมายที่สําคัญ (Success Profile)

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)
กรมสุขภาพจิต
กองการเจาหนาที่

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4





สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)

จัดทําแผนพัฒนาความเปนผูนํา สําหรับ Successor

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)
Succession plan
กรมการแพทย

จัดทํา Succession plan
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
Succession plan สําหรับบุคลากรรุนกลางและ 10 ปสุดทายของ อย.
การทํางาน
วางแผนการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ
เขตสุขภาพที่ 9
จัดทํา succession plan
เขตสุขภาพที่ 9




2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

























200,000.00









200,000.00














100,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 : HRH Management บริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
มาตรการที่ 8 : Retention Strategy & Happy Work Life พัฒนาระบบคาตอบแทนสิทธิประโยชน แรงจูงใจในการ
ทํางานและความกาวหนาในสายอาชีพอยางเปนธรรม
โครงการธํารงรักษาบุคลากร : แผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ
1. จัดทําแผนสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ
จัดทําแผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ

โครงการจัดทําความกาวหนา (Career Path)
โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (บค.)

กรมการแพทย
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลแผนความกาวหนา กรมสนับสนุนบริการ
ในสายอาชีพ (Career path)
สุขภาพ
แผนการปรับปรุงเสนทางความกาวหนา
กรมอนามัย
แผนการยกระดับการขยายโอกาสความกาวหนาใหบุคลกรมีตําแหนง กรมอนามัย
เพิ่มสูงขึ้น
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ และ
เขตสุขภาพที่ 1
จัดทําคูมือการสงเสริมความกาวหนา
Career path
เขตสุขภาพที่ 4
จัดทําแผนความกาวหนาของบุคลากรในแตละสายวิชาชีพ (Career เขตสุขภาพที่ 7
path)
2. การจัดทําคูมือเสนทางความกาวหนา
จัดทํา career path ทุกสายงานใหครอบคลุมทุกโรงพยาบาล ทุก
เขตสุขภาพที่ 9
หนวยงาน




2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ



100,000.00 










300,000.00 















180,000.00









50,000

400,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
จัดทําคูมือ career path ของสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน
จัดทีมพี่เลี้ยงดานงานวิจัยใหแกบุคลากรในเขต ใหคําแนะนําการ
ประเมินผลงานเพื่อความกาวหนาดานวิชาการ
จัดทํา job specification ตําแหนงงานที่สําคัญ และ career
growth แตละตําแหนง
3. การธํารงรักษาบุคลากร
โครงการคัดเลือกขาราชการดีเดน กรมการแพทย
โครงการเสริมสรางระบบการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการธํารงรักษาบุคลากร
- จัดทําคูมือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
- ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน
- สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตสวนตัวกับการ
ทํางาน
- เสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
โครงการธํารังรักษาบุคลากร
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรม สบส .
การธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรไดอยางยั่งยืน(Retention Plan)
1. ตั้งคณะกรรมการ
2. วิเคราะหขอมูลการสูญเสียกําลังคน
3. วิเคราะหหาสาเหตุของการสูญเสียกําลังคน
4. จัดทําแผนการธํารงรักษากําลังคน
5. ดําาเนินการตามแผนการธําารงรักษากําลังคน

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่10

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

เขตสุขภาพที่11

794,200.00 























 
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตรการแพ  
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

























กรมการแพทย
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต
กองการเจาหนาที่














500,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

6. มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรผานระบบ
ออนไลน
7. มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอแผนงาน/โครงการเพื่อ
เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
8. มีการเก็บขอมูลอัตราการลาออก /โอนออก ของบุคลากรกลุมผูมี
ศักยภาพสูง
9. มีเก็บขอมลการลาออก/โอนออก ของบุคลากรสายงานหลักที่มี
ความสําคัญตอยุทธศาสตร
10. มีการเก็บขอมูลบุคลากรใหมที่ออกจากสวนราชการภายใน
ระยะเวลา 1 ป
11. มีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการสงเสริมความกาวหนาใน
อาชีพ (Career Path) และเสนทางการพัฒนาบุคลากร (Training
Roadmap)
11. การทบทวนแผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ และเสนทาง
การพัฒนาบุคลากรในแตละสายงาน
12. มีการจัดทําา(ราง)แผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพและ
เสนทางการพัฒนาบุคลากร
13. รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
14. แผนการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพและเสนทางการพัฒนา
บุคลากรไดรับการอนุมัติ เผยแพรและประกาศใช

Rotation ของบุคลากร 10 ปสุดทายของการทํางาน

อย.

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4


แผน
Q1 Q2 Q3 Q4










































250,000 บาท



งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
การยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรและหนวยงานดีเดนอยางตอเนื่อง
กิจกรรม: แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อสงเสริมความกาวหนาในแตละ
สายอาชีพ

- จัดเวทียกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร
โครงการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานและความกาวหนาในสาย
วิชาชีพ
พัฒนารูปแบบการจางงาน
ปรับคาตอบแทนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทยกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการจัดการความสุขในองคกร
1. จัดทํา พัฒนา ระบบประเมินความสุข happinometer
จัดทําระบบประเมินความสุขคนทํางาน (Happinometer) และสุข
ภาวะองคกร (HPI)
ประชุมชี้แจงการใชแบบ ประเมินฯ

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 7

2561

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4
 
140,000    

เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่11
เขตสุขภาพที่11

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)
กิจกรรมประเมินความสุขคนทํางาน (Happinometer) และสุขภาวะ กรมการแพทย
องคกร (HPI)
จัดทําแบบสํารวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันในองคกร
เขตสุขภาพที่ 1
การจัดทําเครื่องมือสํารวจความสุขของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 2
(Happinometer Application)
การจัดทําแผนสรางความสุขใหกับบุคลากรภายในเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 2
(รพ.พุทธชินราช
พิษณุโลก)











งบประมาณ
140,000

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

การสํารวจและวางแผนเสริมสรางความผาสุกของบุคลากรและการ
เปนองคกรแหงความสุข (Happinometer)
กิจกรรม: จัดทําแบบสํารวจสุขภาวะภาครัฐผานระบบออนไลน

เขตสุขภาพที่ 7

จัดทําแผนการสรางสุขในองคกร
2. การวิเคราะหผลการประเมิน Happinometer
การวิเคราะหผลการสํารวจความสุขของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 2
(Happinometer Application)
วิเคราะหผลการสํารวจ
ประเมินผล Happinometer, HPI เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนา
ประเมิน Happinometer& HPI
นําผล Happinometer มาวิเคราะหเพื่อพัฒนาระบบกรทํางานให
เอื้อตอการมีความสุขของเจาหนาที่
ประเมิน Happinometer& HPI
3. การจัดทําแผนสรางสุขในองคกร
จัดทําแผนการสรางสุขในองคกร

เขตสุขภาพที่ 7

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 12

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)
แผนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการสรางความสุขและดุลยภาพ กรมอนามัย
ชีวิตของบุคลากร
แผนการสรางกลไกใหบุคลากรมีความรักและความผูกพันตอองคกร กรมอนามัย
4. การพัฒนา และการสรางสุขแกบุคลากร
ฝกอบรมนักสรางสุขและนักบริหารความสุข
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)



















งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
โครงการสรางความสุขและความผูกพันองคกรของบุคลากรกรมการ
แพทย
โครงการสรางสุขในองคกร
- อบรม/พัฒนานักสรางสุขในองคกร
- อบรม/พัฒนานักบริหารความสุขในองคกร
- จัดทําแบบตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ(Happy Public
Organization Index) ผานระบบออนไลน
- จัดทําแบบสํารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันใน
องคกรของคนทํางานในประเทศไทย (Happinometer) และสุข
ภาวะองคกร (HPI) ผานระบบออนไลน
- จัดทําแผนการสรางสุขในองคกร
- ติดตาม ประเมินผลการสรางสุขในองคกรของแตละหนวยงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ Happinometer

ผูรับผิดชอบ
กรมการแพทย

2561

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4
  2,000,000.00  

กรมควบคุมโรค
- กองการเจาหนาที่
- หนวยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค







กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
โครงการจัดการความสุขในองคกร
อบรมและพัฒนานักสรางสุขในองคกร
เขตสุขภาพที่ 1
อบรมนักสรางสุข
เขตสุขภาพที่ 3
การสรางเสริมระบบคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตการทํางานและ เขตสุขภาพที่ 6
ครอบครัวของบุคลากร
พัฒนานักสรางสุขในองคกร
เขตสุขภาพที่ 8
การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9
พัฒนาบรรยากาศองคกร
เขตสุขภาพที่ 11
5. การติดตาม ประเมินผล
ติดตามประเมินผลการใชแบบประเมินฯ
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ (กยผ.)



 
 












 




















งบประมาณ

100,000.00
100,000.00

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
ติดตามและประเมินผลการจัดการความสุขในองคกรของแตละ
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 7

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

คําอธิบาย : การจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
1. ศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนง เปนการศึกษาลักษณะทั่วไปของโครงสรางตําแหนงงานในปจจุบัน
2. การวิเคราะหงาน ( job analysis) และจัดกลุมงาน (Job Family) เปนการจัดแบงกลุมงานที่มีความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตําแหนงงานที่ใกลเคียงกันใหอยู
3. การจัดทํา Career Model และเกณฑ เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหนงงานและการโอนยาย

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 : HRH Management บริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ
มาตรการที่ 9 : Performance Management พัฒนาระบบบริหารผลงาน
โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)
1. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปนมาตรฐาน สํานักงานปลัด
และสามารถนําไปใชในแนวทางเดียวกัน
กระทรวงฯ
(บค.)
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ผานระบบออนไลน

พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ





สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(บค.)

กรมการแพทย
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
กรมควบคุมโรค
- พัฒนาความรูความเขาใจของบุคลากร เกี่ยวกับการบริหารผลการ - กองการเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน
- กลุมพัฒนาระบบ
บริ
หาร
- กํากับ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
- กองแผนงาน
- เชื่อมโยงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย
PMS
เขตสุขภาพที่ 4
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส เปนธรรม
เขตสุขภาพที่ 7
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูวิธีการประเมินผลงาน
เขตสุขภาพที่ 8
พัฒนา model ของการประเมินผลงานในสาขาวิชาชีพ
เขตสุขภาพที่ 8
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
เขตสุขภาพที่ 9

50,000.00 







100,000.00









80,000.00



















































0 














100,000.00

20,000

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐานกลาง เขตสุขภาพที่ 9
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังทุกระดับ
เขตสุขภาพที่ 9
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของ
เขตสุขภาพที่12
หนวยงาน(PMS)
2. จัดทําแผนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
มีการบริหารคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานและ
กรมสุขภาพจิต
ตอบสนองตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
- จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและการเบิกจายภายในระยะเวลา 3
กองการเจาหนาที่
เดือน
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหลักเกณฑที่กรม
สุขภาพจิตกําหนด
- หนวยงานมีการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนเปนไปตาม
แนวทางของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กรม
สุขภาพจิตกําหนด
แผนการสรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนการสงเสริมสนับสนุนระบบการใหคุณคาและการพัฒนาบุคลากร
หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหเปน
มาตรฐาน และเปนทิศทางเดียวกัน
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การประเมินผลบุคลากรแบบมีสวนรวม
ติดตามผลการนําไปใชและปรับปรุง
ฝกอบรม กํากับ ติดตามใหมีการใชระบบ PMS

กรมอนามัย
กรมอนามัย
เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่11

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

































งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 : HRH Network สรางภาคีเครือขายกําลังคนดานสุขภาพที่เขมแข็งและยั่งยืน
มาตรการที่ 10 : Strengthen informal HRH sector สรางความเขมแข็งของกําลังคนดานสุขภาพ ในกลุม informal
sector

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนสุขภาพภาคประชาชน
1. พัฒนาระบบ กลไกความรวมมือ
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสําหรับรองผูอํานวยการตามภารกิจ กรมการแพทย

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

 ระบุใน ย.2 ม.4







2. วางกลไกและคณะทํางานพัฒนาภาคีเครือขายการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพภาคประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกับเครือขาย
เขตสุขภาพที่ 6
การจัดโครงสรางและระบบภาคีเครือขายเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7
ในระดับชุมชนและครอบครัว
กิจกรรม: พัฒนาองคความรู พฤติกรรมสุขภาพภาคประชาชนผาน
เครือขายอสม./อสค.





งบจากกรม 
สนับสนุน และ
งบประมาณ
ของพื้นที่







เขตสุขภาพที่ 7













กรมการแพทยแผน
ไทยฯ













โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทย
โครงการพัฒนา โครงสรางและระบบงานภาคีเครือขายการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคประชาชน กรมควบคุมโรค
1. จัดวางโครงสราง ระบบงาน กรอบอัตรางานดานการพัฒนาภาคี
เครือขายการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคประชาชน

พัฒนากลุมเครือขายนอกกระทรวงฯ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายดานการแพทยแผนไทย

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมควบคุมโรค

งบประมาณ

- กองแผนงาน
- กองการเจาหนาที่

งบจากกรม
สนับสนุน และ
งบประมาณ
ของพื้นที่

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

โครงการสรางความเขมแข็งกําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคและ กรมควบคุมโรค
ภัยสุขภาพภาคประชาชน
- คณะทํางานพัฒนา 
1. สํารวจและวิเคราะหเครือขายอําเภอควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภาคีเครือขายการ
ภาคประชาชน
ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพภาค
ประชาชน
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาความเขมแข็งภาคีเครือขายการปองกัน
- กองแผนงาน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคประชาชน
- สคร. 1-12
3. พัฒนาศักยภาพกําลังคนเครือขายดานการปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ภาคประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย กรมวิทยาศาสตรการแ 
พทย
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย กรมสุขภาพจิต
1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความแข็งแรงของเครือขาย
สํานักสงเสริมและ

2. พัฒนาระบบติดตามการเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
พัฒนาสุขภาพจิต
สงเสริมสุขภาพจิต/ปองกันปญหาสุขภาพจิตและพัฒนาฐานขอมูล
ดานการสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาสุขภาพจิต
พัฒนา อสค.ใหมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง คนใน
ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมทุกครัวเรือน
อบรม อสม
อบรม อสค.ในการดูแลผูปวยติดเตียง CKD/NCD
พัฒนาองคความรูพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ผานเครือขาย
อสม.และ อสค
3. สรางความเขมแข็งใหเครือขาย



2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4





































เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่12

งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 1
พัฒนาองคความรูพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ผานเครือขาย
อสม.และ อสค
พัฒนาเครือขาย อสค.
เขตสุขภาพที่ 3
สรางความเขมแข็งกําลังคนดานสุขภาพผานกลุมเครือขายวิชาชีพ
เขตสุขภาพที่ 8
โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
เขตสุขภาพที่10
กิจกรรม:Strengtheningอสค. เชื่อม NCD/LTC/CKD clinic
สรางกลไกการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ โดยอาศัย PCC เปนจุดคานงัด เขตสุขภาพที่11

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4





2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 : HRH Network สรางภาคีเครือขายกําลังคนดานสุขภาพที่เขมแข็งและยั่งยืน
มาตรการที่ 11 : Collaboration on HRH network สรางเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการพัฒนาความรวมมือเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
1. พัฒนาบุคลากรและเสริมสรางองคความรู
โครงการพัฒนาผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมควบคุมโรค ใหมีสมรรถนะ กรมควบคุมโรค
เปน Facilitator เพื่อสรางเครือขายในการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยการฝกอบรมการเปน
Facilitator

- กองแผนงาน
- สํานักโรคตางๆ
- สคร. 1-12

พัฒนาอาสาสมัครครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
2. พัฒนากลไก เสริมสรางความรวมมือเครือขาย
สรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย (MOU)

เขตสุขภาพที่ 7

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
กรมควบคุมโรค
- กองแผนงาน
- สํานักความรวมมือฯ
- สํานักโรคตางๆ

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

 ระบุใน ย.2 ม.4

กรมการแพทย

โครงการมหกรรมการแพทยแผนไทยระดับภาค

โครงการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนากําลังคน
ดานการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
ประสานความรวมมือภาคีเครือขายในการพัฒนากําลังคนดานการ
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่
อยางนอยเขตละ 1 เครือขาย

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561





















งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
จัดทําขอตกลงความรวมมือ หรือจัดทําแนวปฏิบัติรวมกันในการ
พัฒนากําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคในภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนใหเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนากําลังคนดาน
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพเครือขาย โดยการฝกอบรมความรูความเขาใจ ใน
การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยี มาตรการ ทักษะ ในรูปแบบ
ตางๆ แกเครือขายและระหวางเครือขายในพื้นที่ เชน การนิเทศ
ติดตาม การสอนงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเครือขาย
การเรียนรูจากเครือขายตนแบบ เปนตน

ผูรับผิดชอบ
- สคร. 1-12

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

กรมควบคุมโรค


- กองแผนงาน
- สํานักโรคตางๆ
- สคร. 1-12

โครงการพัฒนาความรวมมือเครือขายกําลังคนดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โครงการสรางการมีสวนรวมในงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตประชาชน
- สนับสนุนใหเครือขายเฝาระวังและปองกันปญหาสุขภาพจิต
- สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานดูแลทางสังคมจิตใจ
ในประชาชนกลุมวัย และกลุมเสี่ยงในระบบบริการปฐมภูมิ

กรมวิทยาศาสตรการแ 
พทย
กรมสุขภาพจิต







โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารงานบุคคล (เครือขายดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล)
- มีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือขายดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตอเนื่องทุกป

กรมสุขภาพจิต

โครงการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับหนวยงานในสังกัด

กรมสุขภาพจิต

สํานักสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพจิต

กองการเจาหนาที่



















377,866 บาท



370,000 บาท

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

- มีการถายทอดตัวชี้วัดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน (HR Scorecard) ลงสูหนวยงานในสังกัด เพื่อเปนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหนวยงานในสังกัด

กองการเจาหนาที่

ขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่
มีประสิทธิภาพ
พัฒนาการสรางความรวมมือกับภาคเครือขาย
กิจกรรม: พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในชุมชน
พัฒนาเครือขาย อสค./อสม.ในชุมชน
พัฒนาความรวมมือเครือขายกําลังคนดานสุขภาพภาคประชาชน
การพัฒนาศักยภาพ อสค.
กิจกรรม: สรางกลไกการมีสวนรวมในพื้นที่ผานรูปแบบคณะกรรมการ

เขตสุขภาพที่ 1

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4



งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7

จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมแบบชุมชนสัมพันธ
เขตสุขภาพที่ 7
พัฒนาอาสาสมัครครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง เขตสุขภาพที่ 7
ครอบคลุมทุกครัวเรือน
การพัฒนาศักยภาพ อสค.
เขตสุขภาพที่ 7
กิจกรรม: สรางกลไกการมีสวนรวมในพื้นที่ผานรูปแบบคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมแบบชุมชนสัมพันธ
สรางภาคีเครือขายในพื้นที่ empowerment ในหนวยงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาภาคีเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ สวนราชการ อปท.
รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน ภาคประชาชน
สรางความเขมแข็งของทีม ระบุปญหาชุมชน

2561

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9















งบจากกรม 
สนับสนุน และ
งบประมาณ
ของพื้นที่ 

















งบจากกรม
สนับสนุน และ
งบประมาณ
ของพื้นที่

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
มีการวางแผนแกปญหาทุก PCC
มีผลลัพธ เพื่อพัฒนาตอยอด
มีเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูตอยอดสูงานวิจัย
เพิ่มความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาภาครัฐ เอกชน โดยเนนใน
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเปนปญหาของเขต
จัดตั้งเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
พัฒนาความรวมมือเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ : หนวยงานทองถิ่น
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผล
ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการวางแผนกําลังคนและพัฒนาบุคลากร
การสรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคีประชาสัมพันธและสื่อสาร
ความเสี่ยง
มีกรรมการสุขภาพชุมชน โดย PCC เปนผูประสานงาน

ผูรับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 9

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4



2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4









งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 : HRH Network สรางภาคีเครือขายกําลังคนดานสุขภาพที่เขมแข็งและยั่งยืน
มาตรการที่ 12 : Corporate Communication การสื่อสารองคกรที่มีประสิทธิภาพ

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4





โครงการสรางและปรับภาพลักษณกระทรวงสาธารณสุข
1. วิเคราะหและจัดทําแผนการประชาสัมพันธ เสริมสรางภาพลักษณ
หนวยงาน
จัดทําแผนการประชาสัมพันธของหนวยงาน
สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)
รวบรวม วิเคราะห ขอมูลขาวสารสําคัญดานสุขภาพที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

กิจกรรม/แผนงาน เพื่อสรางภาพลักษณองคกร
2. พัฒนากลไก จัดทําระบบฐานขอมูล จัดทําสื่อเพื่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ
จัดทําระบบฐานขอมูลขาวประชาสัมพันธและคลังภาพขาว
ประชาสัมพันธ

กรมการแพทย

จัดกิจกรรม/นิทรรศการ/ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณของกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

ผลิต/เผยแพรภาพลักษณ และประชาสัมพันธผลงานของกระทรวง
สาธารณสุขผานสื่อตางๆในความรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณกรม
ควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)









งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
- เผยแพรขอมูลขาวสารการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ผลงานวิชาการ งานบริการระบบบริหารฝายสื่อตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ภาพลักษณกรมควบคุมโรค

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
ผูรับผิดชอบ

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4


- ประชาสัมพันธชองทางการสื่อสารของกรมควบคุมโรค
- การเฝาระวังขอมูลขาวสารทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ พรอมทั้งตอบ
โตกรณีขอมูลเชิงลบโดยการใหขอเท็จจริง
- การพัฒนาชองทางการสื่อสารแบบ two way communication
โดยเครือขาย และประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล และให
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค











- สรางและพัฒนาบุคลากรทําหนาที่สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จัดทําหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
จัดฝกอบรม
ติดตามประเมินผล





- สนับสนุนขอมูลขาวสารใหกับเครือขายอยางตอเนื่องและทัน
สถานการณ
โครงการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณองคกร
พัฒนากระบวนการสื่อสารจิตที่มีประสิทธิภาพ





กรมวิทยาศาสตรการแพ 
กรมสุขภาพจิต











งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. สรางแบะขยายเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ กองสุขภาพจิตสังคม
สื่อสารความรูสุขภาพจิต
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถสื่อสารดานความรูดาน
สุขภาพจิตในสถานการณปกติและภาวะวิกฤต
3. พัฒนาองคความรู/ นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน
(ความรูทั่วไป ทักษะและการดูแลสุขภาพจิต การประเมินตัวเองแหลง
ใหบริการ) ที่ตอบสนองสถานการณในภาวะปกติ ภาวะวิกฤตหรือ
ภาวะฉุกเฉิน
4. สรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารความรูสุขภาพจิตที่เหมาะสม
กับการใชงานในปจจุบัน
5. รณรงคและสรางกระแสเพื่อใหความรูและความเขาใจดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช ผานประเด็นการรณรงครายเดือน และงาน
สัปดาหสุขภาพจิต
โครงการพัฒนากลไกการสื่อสารตอสถานการณที่สังคมใหความสนใจ กรมสุขภาพจิต
และในภาวะวิกฤต
1. พัฒนาระบบเฝาระวัง และการตอบสนองตอสถานการณสังคมที่ กองสุขภาพจิตสังคม
ทันสมัยและคาดการสถานการณลวงหนา
2. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกสูสังคมในเหตุการณที่สังคมใหความ
สนใจใน social media
3. สนับสนุนใหมีการนําประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิต
เขาสูกระบวนการพัฒนา
4. จุดประเด็นเขยาสาธารณะ(Advocacy) ดานสุขภาพจิตใหผูบริหาร
ผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญเรื่องสุขภาพจิต
5. พัฒนาความรวมมือกับเครือขายสื่อมวลชนในการสื่อสารความรู
สุขภาพจิต

2561

แผน
แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4
Q1 Q2 Q3 Q4
 
   













งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สนับสนุนใหครอบครัว/ชุมชน ยอมรับและใหโอกาสกับผูที่อยู
กรมสุขภาพจิต
กับปญ หาสุขภาพจิต
กองสุขภาพจิตสังคม
1. บูรณาการการทํางานรวมกับองคกรอื่น เพื่อสื่อสารความรู
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอผูที่อยูกับปญ หาสุขภาพจิต
2. ผลักดันใหสังคมยอมรับ/ใหโอกาสผูที่อยูกับปญหาสุขภาพจิต
ไดเขามามีสวนรวมในวิถีชีวิต การละกิจกรรมตางๆ ศักยภาพ
3. คนหาบุคคลตนแบบที่อยูกับปญหาสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาสื่อใน
การลดอคติ ครบทั้ง 4 กลุมโรค คือโรคจิตเวช / ออทิสติก / ADHD /
ID
4. รณรงคสรางกระแส เพื่อใหความรูความเขาใจและลดตราบาป
ตอผูที่อยูกับปญหาสุขภาพจิต
โครงการพัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรม นิทรรศการ ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ เพื่อสราง
ภาพลักษณขององคกร
โครงการสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขาย
พัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข
(สวนกลาง และสวนภูมิภาค)

กรมสุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่ 1

2561

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

แผน
Q1 Q2 Q3 Q4































สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกเครือขาย ทั้ง สํานักงานปลัด
เปนแบบทางการหรือไมเปนทางการ และแบบมีรูปแบบหรือไมมี
กระทรวงฯ
รูปแบบ
(สารนิเทศ)
การสรางเครือขายประชาสัมพันธ
กรมการแพทย
โครงการสนับสนุนใหครอบครัว/ชุมชนยอมรับและใหโอกาสกับผูที่อยู กรมสุขภาพจิต
กับปญหาสุขภาพจิต

งบประมาณ

(ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 2 ป (2560-2561) กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร/
แผนงาน
มาตรการ

2560
กิจกรรม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคความรูใหมและพัฒนา
ศักยภาพของเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ

แผน
งบประมาณ
Q1-2 Q3-4

2561
แผน
Q1 Q2 Q3 Q4

งบประมาณ

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ บทเรียน และเวทีการ
สํานักงานปลัด
ทบทวนการทํางานของเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ
(สารนิเทศ)
โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ
เขตสุขภาพที่ 7

การสรางเครือขายการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการสรางสรรค
ผลงานดานสุขภาพ
สรางเครือขายประชาสัมพันธ
เขตสุขภาพที่ 8
3. พัฒนาชองทางการสื่อสาร
โครงการพัฒนาชองทางการสื่อสารเครือขายผาน Social media,
กรมสุขภาพจิต
website
- มีการสื่อสารผาน social media เชน Line,facebook, website กองการเจาหนาที่
เปนตน
ประชาสัมพันธและสื่อสารกับเครือขายทาง Social media

เขตสุขภาพที่ 5




 20,000



















 50,000









