
ยุทธศาสตร์ที่
บุคลากรเป็นเลิศ

3

แผนงาน1
โครงการ3
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Phase 1 KPI

Phase 2 5 KPI

Phase 3 5 KPI

Phase 4 5 KPI
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º··Õè
5

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
ปญหาการขาดแคลนกำลังคนดานสุขภาพยังคงเปนปญหาสำคัญในระดับภูมิภาค ปจจุบันประเทศกำลังปฏิรูประบบบริการ 

สุขภาพ มุงเนนใหประชาชนไทยมีสุขภาพดีอยางย่ังยืน ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญและจำเปน ในป 2560 พบวาบุคลากร 

ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนด รอยละ 60  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
เพ่ือใหเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนา 

กำลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
บุคลากรดานสุขภาพมีเพียงพอ และมีความเปนมืออาชีพ

 

à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

• การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา

บุคลากรด�านสุขภาพ

• สร�างความเข�มแข็งการบริหารจัดการระบบ

การผลิตและพัฒนาบุคลากรด�านสุขภาพในระดับ

ประเทศ

• กำกับดูแลการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ด�านสุขภาพในระดับประเทศให�เกิด

ความยั่งยืน

• 1 ใน 3 ของเอเชีย

µÑÇªÕéÇÑ´
ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ

การผลิต และพัฒนากำลังคนผานเกณฑระดับ 4 ทั้ง 5 

องคประกอบ

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. สรางความเขาใจในแนวทางการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนระดับเขต

2. พัฒนาและสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอก สธ. เพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคน

3. พัฒนาและสนับสนุนระบบฐานขอมูลพัฒนากำลังคนดานสุขภาพเพื่อการตัดสินใจ

4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพภายใตคานิยมรวม MOPH และเปนมืออาชีพ

5. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จัดการความรูและนวัตกรรมดานการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ

6. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิต และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ

7. สรางความเขมแข็งเครือขายการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพทั้งในและตางประเทศ

8. สนับสนุนใหชุมชน/ประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพ

9. มีมาตรการในการควบคุมกำกับในการนำระดับและขอมูลการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพมาใชอยางตอเนื่อง

เพื่อใหบุคลากรในระบบสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีขีด

สมรรถนะสูงอยางมืออาชีพเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของ

ประเทศ

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนด

หนวยงานรับผิดชอบ : สถาบันพระบรมราชชนก
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพ มีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง มีจำนวนแพทย/ประชากร คิดเปนสัดสวน

3.9/10,000 นอกจากนี้ พบวามีอัตราการสูญเสียลดลง คิดเปนรอยละ 1.47

• ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรดานสุขภาพ จากผลการสำรวจความสุขผานระบบ Happinometer ระหวางวันที่ 18 เมษายน - 30

มิถุนายน 2560 มีอัตราการตอบแบบประเมิน 78.84 % พบวาคาคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข อยูที่ 62.60 เมื่อจำแนก

รายมิติ พบวา มิติจิตวิญญาณดี มีคาคะแนนสูงสุดที่ 70.47  ในขณะที่มิติสุขภาพเงินดี มีคาคะแนน ต่ำที่สุด 50.65

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�   

         เพื่อสงเสริมความสุขในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรใหบรรลุเปาหมายรวมของ 

องคกร

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
คาคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร (Happinometer) และคาคะแนน
เฉลี่ยสุขภาวะองคกร ≥ 70
  
 

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
• อัตราการคงอยู�ของบุคลากรด�านสุขภาพ
(Retention Rate) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85

• ร�อยละของหน�วยงานท่ีมีการนำดัชนีความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช�ไม�น�อย
กว�า ร�อยละ 90

• สัดส�วนบุคลากรด�านสุขภาพระหว�างเขต
สุขภาพแตกต�างกันไม�เกินร�อยละ 15

• อัตราการคงอยู�ของบุคลากรด�านสุขภาพ
(Retention Rate) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

• สัดส�วนบุคลากรด�านสุขภาพระหว�างเขต
สุขภาพแตกต�างกันไม�เกินร�อยละ 10

• อัตราการคงอยู�ของบุคลากรด�านสุขภาพ
(Retention Rate) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

• สัดส�วนบุคลากรด�านสุขภาพระหว�างเขต
สุขภาพแตกต�างกันไม�เกินร�อยละ 5

• ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร
ด�านสุขภาพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. HR Governance: พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการกำลังคนใหเขมแข็งและมีเอกภาพ

2. HRH Information System พัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนใหมีประสิทธิภาพ

3. HRP: วางแผนกำลังคนอยางสอดคลองกับภารกิจ และตอบสนองความตองการของประชาชน

4. Recruitment Process: ปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือก แตงตั้งใหโปรงใส และเปนธรรม

5. Performance Management System: พัฒนาระบบบริหารผลงาน

6. Retention Strategy & Happy Worklife: พัฒนาระบบคาตอบแทนสิทธิประโยชนแรงจูงใจในการทำงานและความกาวหนาในสายอาชีพอยางเปนธรรม

อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ (Retention Rate) ไมนอยกวา
รอยละ 95

สัดสวนอัตรากำลังระหวางเขตสุขภาพตางกันไมเกินรอยละ 5

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กองยุทธศาสตรและแผนงาน
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• ป 2559 และป 2560 มีการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยกำหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ครอบครัวผูปวย CKD LTC และ NCDs จำนวน  

  553,401 คน 

• ป 2560 มีจำนวนครอบครัวท่ีไดรับการประเมินศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑท่ีกำหนด จำนวน 216,298 ครอบครัว ผานเกณฑ รอยละ 93.38  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
เพื่อใหครอบครัวไดรับการดูแลสุขภาพ

และถายทอดความรูสม่ำเสมอ
เพื่อใหคนในแตละครอบครัวทำหนาที่

ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง

เพื่อใหแตละครอบครัว มี อสค. อยางนอย 1 คน 

เปนผูดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยงสงตอกับ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
มีอาสาสมัครประจำครอบครัวในทุกครอบครัว และทุกครอบครัว

มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู�  

  ด�านสุขภาพและเป�นแกนนำในการดูแลสุขภาพ  

  ครอบครัว (4,000,000 คน)

• ร�อยละ 70 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง

  ได�ตามเกณฑ�ที่กำหนด 

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู�  

  ด�านสุขภาพและเป�นแกนนำในการดูแลสุขภาพ  

  ครอบครัว (9,000,000 คน)

• ร�อยละ 80 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง  

  ได�ตามเกณฑ�ที่กำหนด 

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู�  

  ด�านสุขภาพและเป�นแกนนำในการดูแลสุขภาพ  

  ครอบครัว (14,000,000 คน)

• ร�อยละ 90 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง  

  ได�ตามเกณฑ�ที่กำหนด 

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู�  

  ด�านสุขภาพและเป�นแกนนำในการดูแลสุขภาพ  

  ครอบครัว (20,000,000 คน)

• ร�อยละ 95 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง  

  ได�ตามเกณฑ�ที่กำหนด 

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. เตรียมความพรอมดานความรูความเขาใจบุคลากรทุกระดับ เอกสาร ทรัพยากร และการบริหารจัดการ

2. สนับสนุนหนังสือหลักสูตร คูมือ แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และแบบประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ   

   ในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนดและแบบประเมินคุณภาพ อสค.ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

3. พัฒนาศักยภาพ อสค.

4. พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน อสค. เปนฐานสูเศรษฐกิจสรางสรรคปญญาประดิษฐ (Innovation)

5. พัฒนารูปแบบ การสื่อสาร การเรียนรู และสื่อประกอบการดำเนินงานที่เหมาะสม

6. พัฒนาโปรแกรม เพื่อหนุนเสริมการรองรับการดำเนินงาน อสค.

7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน อสค. ในระดับจังหวัด/เขต
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


