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People Excellence 

4. สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคน 
ด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคน
คุณภาพ 

2. ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

1.พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน 
งานก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและ          
เป็นเอกภาพ 

1. ร้อยละของจังหวดัทีม่ีบุคลากรสาธารณสุขเพยีงพอ ปี 2561 = 73.68, ณ 1 กันยายน 2561 มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 88.47 แบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาชีพมคีวามเพียงพอร้อยละ 67.43 
บุคลากรสายสนับสนุนมีความเพียงพอร้อยละ 176.71  
2. องค์กรแห่งความสุข ปี 2560 Happinometer = 62.5 , HPI = 56.6 , ปี 2561 หน่วยงานมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่ระดบั 4 ขึ้นไป ร้อยละ 71.9   
และ มี Best Practice ด้าน Happy MOPH เขตละ 1 หน่วยงาน รวม 12 หน่วยงาน  

:  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 
: 1. ร้อยละของเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 70  (มีข้อมูล มีแผนการบริหารต าแหน่ง มีการด าเนินการตามแผน และบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71)  
  2. จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมาย อย่างน้อย จังหวัดละ  1 แห่ง , HPI > 65) 

1. ฐานข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน   
2. ทุกเขตสุขภาพมีแผนพัฒนาก าลังคนตาม Service Plan   
3. มีแผนบริหารต าแหน่งของกระทรวงสาธารณสุข (สป+กรม) 

4. ก าหนด HRH Co-ordinating unit & National HRH  
Policy Collaboration  
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1. ข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมประเทศ 
บน GIS  Health มีความครบถ้วน มากกว่า 70%   

1. ข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นปัจจุบัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98* 
2. มีข้อมูลตามบัญชีก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ (NHWA) 
3. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 
4. มีหน่วยงานที่เป็น Best practice ด้านองค์กรแห่งความสุข 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 หน่วยงาน 

HRP HRD HRM HRN 
มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพ 
     1.1.1 ภาพรวมกระทรวงตรงตามมาตรฐานงาน 
HR บน HROPS พัฒนาระบบรวบรวมฐานข้อมูล 
สถิติและรายงานสถิติ   
     1.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศก าลังคน
ภาพรวมประเทศ  
(1) GIS Health   
(2) National Health Workforce Account (NHWA) 

 
บค  
 
 
กยผ. 
  

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1  จัดท าแผนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวง/เขตสุขภาพ 

สบช. 

2.2  จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของของกระทรวง/เขต 

สบช. 

2.3 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบคุลากร สบช. 

2.4 พัฒนาทักษะที่มุ่งเน้น ให้เป็นมืออาชีพ 
(Professional) ได้แก่ การบริหารจัดการ  
ทักษะด้านดิจิทัล และการปลูกฝังค่านิยม MOPH 
 

สบช. 
บค.  
กยผ. 

สารนิเทศ 
ศูนย์เทคฯ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 มีแผนการบริหารต าแหน่งว่าง กระจายอ านาจการบริหารจัดการ
และการพัฒนาก าลังคนให้เขตสุขภาพ  โดยส่วนกลางก ากับความ
เพียงพอและความเป็นธรรมระหว่างเขตสุขภาพ 

 บค. 

3.2 การสรรหาเชิงรุกเพื่อสร้างความต่อเน่ืองทางการบริหารและ
วิชาการ 

บค. 

3.3 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน HR 

บค.  

3.4 ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุข กยผ / 
ทุกหน่วยงาน 

    3.5 บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายกระจายอ านาจการ  
    บริหารจัดการก าลังคนและด าเนินงานด้าน HR ตาม 
    มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

เขต
สุขภาพ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนาความร่วมมือกับเครือขา่ยก าลังคน 
ด้านสุขภาพระดบัประเทศ เช่น ราชวิทยาลัย   
สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัย ส านักงาน กพ. และ
ภาคส่วนอื่น 

กยผ. 
บค. 
สบช. 

4.2 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ภายในเขตสุขภาพในการพัฒนาก าลังคน 
และการ Share Resource 

เขต
สุขภาพ 

1. สามารถเช่ือมต่อระบบข้อมูลระหว่าง HROPS    
    และ GIS Health ได้ 
2. ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. มีผลการประเมิน Happinometer  และ HPI  

แก้ไข 17 ต.ค.61 


