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บทนำา
ภายใต้บริบทของสังคมโลก และประเทศไทยที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
เป็นพลวัต (Dynamic) ตลอดเวลา ทั้งด้านนโยบาย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยี ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขส�าคัญต่อการก�าหนดสุขภาพ หรือ Health Determinants
ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่เป็นภาวะคุกคาม หรือปัจจัยเสี่ยง (Threaten or Risk Factors) และ
ปัจจัยที่เป็นปัจจัยปกป้อง (Protective Factors) การท�าให้ประชาชนมีความรอบรู้
ในเรื่องสุขภาพ และปัจจัยก�าหนดสุขภาพต่างๆ (Health Literacy) จึงเป็นบทบาท
ส� า คั ญ ของกรมอนามั ย ที่ จ ะสร้ า งระบบของประเทศให้ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การสุ ข ภาพ
ในทุกช่วงชีวติ ภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ (Life Crouse Approach) กรมอนามัย
จึงได้ก�าหนดทิศทางองค์กรไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการ
อภิ บ าลระบบส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่ง แวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน
ภายใต้ภารกิจส�าคัญคือการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อก�าหนดนโยบาย
และออกแบบระบบ โดยการประสานงานสร้างความร่วมมือและก�ากับดูแลเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อการด�าเนินงาน ทั้งนี้ในปี 2560 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก�าหนดและสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยสู่โมเดลประเทศไทย
4.0 กรมอนามัยจึงได้ยกระดับการขับเคลือ่ นองค์กรสูก่ ารเป็นกรมอนามัย 4.0 (DoH 4.0)
โดยมุง่ สูเ่ ป้าหมายการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม (Value Base SMART Innovation)
เพื่อให้เกิดการเป็น “องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม” ภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์กรทีม่ สี รรถนะสูง (High Performance
Organization) และองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล ทัง้ กรมอนามัยยังได้เพิม่ ประเด็นเป้าหมาย
ที่ท้าทายอีก 1 เป้าหมายคือการเป็นองค์กรที่รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy
Organization)
จากเป้าหมาย (Targets) ที่กรมอนามัยก�าลังมุ่งมั่นขับเคลื่อน “ก�าลังคน
(Manpower)” เป็นพลังส�าคัญในการน�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จ ทั้งนี้ ก�าลังคนที่
มีคุณภาพย่อมเป็นต้นทุนที่จะส่งต่อสู่ผลิตภาพ (Productivity) ที่พึงประสงค์ ในฐานะ
ของการเป็ น ผู้ที่สั่งสมต่อยอดภูมิป ัญ ญา ความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนทั ก ษะ
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ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ การวางแผน (HRP) การบริหาร (HRM) และ
การพัฒนาสรรถนะก�าลังคน (HRD) ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญที่องค์กร
ต้องก�าหนด เพื่อรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบทของสังคมโลก และประเทศ
ที่ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงก�าลังคนในฐานะทุนจึงมีบทบาทส�าคัญที่สร้างสรรค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการขับเคลือ่ นกรมอนามัยไปสูเ่ ป้าหมาย และเกิดความยัง่ ยืน
กรมอนามัยจึงได้ทบทวน และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน (Manpower)
กรมอนามัย 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการยกระดับการพัฒนา
ก�าลังคนให้เป็นก�าลังคนที่มีสมรรถนะพึงประสงค์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนกรมอนามัย
เป็น “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” เพือ่ เป็นรากฐาน การขับเคลือ่ นและพัฒนา
กรมอนามัยอย่างยั่งยืน

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย
1 กรกฎาคม 2560

ค

บทสรุปผู้บริหาร
กรมอนามัยได้มีก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ และกลไกการบริ ห ารก� าลั ง คน
(Manpower) ให้มีประสิทธิภาพ และมีสมรรถนะของก�าลังคนที่พึงประสงค์ ภายใต้
สถานการณ์ที่บริบทของสังคมโลก และประเทศมีการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ศตวรรษที่ 21
ไปสู่โลกาภิวัตน์ (Globalization) จนถึงยุคของประเทศไทยในปี 2560 ที่มีการปฏิรูป
ประเทศไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 และเกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้
สถานการณ์การที่เปลี่ยนผ่านนี้ส่งผลให้แนวคิด และวิธีการการบริหาร และพัฒนา
ก�าลังคนมีการปฏิรูปเช่นเดียวกัน จากในอดีต ในก� าลั ง คนถู ก มองเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต
ในฐานะแรงงานไร้ฝมี อื ถูกฝึกให้มที กั ษะ การท�างานเฉพาะด้าน วิธกี ารท�างานเป็นระบบ
สายพานผลิต (Fordism) แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ก�าลังคนที่มีสรรถนะพึงประสงค์จ�าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่มี
“ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุ่นทางความคิด” เป็นก�าลังคน
เชี่ยวชาญ สามารถสังเคราะห์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ น�ามาประยุกต์อย่างสร้างสรรค์
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และก่อเกิดนวัตกรรมที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
กรมอนามัย โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก�าลังคนจึงได้ทบทวนสถานการณ์
ก�าลังคน ใน 4 ประเด็น คือ 1) แนวโน้มกลยุทธ์การบริหารก�าลังคนในระดับโลก
2) สถานการณ์ก�าลังคน แนวโน้มการบริหารก�าลังคนของประเทศไทยทั้งภาครัฐ และ
เอกชน และทิศทางนโยบายระดับชาติด้านก�าลังคนทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางการพัฒนาก�าลังคน
ภาครัฐของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ระยะ 20 ปี สถานการณ์กา� ลังคน
ทิศทางการปฏิรปู ระบบราชการของส�านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 3) ทิศทาง
และนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารก�าลังคน (People
Excellence) ของแผนยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี (ด้ า นสาธารณสุ ข ) และ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ตามแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
รวมถึงสถานการณ์ก�าลังคนของกรมอนามัย หลังจากนั้นจึงออกแบบกระบวนการ
จัดท�ายุทธศาสตร์ก�าลังคน กรมอนามัยในกรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมี
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ขั้นตอนที่ส�าคัญคือ 1) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) โดย
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 2) ก�าหนดทิศทางของการพัฒนา
ก�าลังคนของกรมอนามัย (Strategic Direction Setting) เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์สูงสุด
ของกรมอนามัยทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
3) การพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Development) เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และ
มาตรการส�าคัญ ในการขับ เคลื่อนก�าลังคนให้ บรรลุ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของกรม และ
4) การสื่ อ สารและถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Communication and
Translation) ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภาพรวมของการจัดท�ายุทธศาสตร์บริหารก�าลังคน กรมอนามัยตั้งเป้าหมาย
สูงสุด (Ultimate Goals) ของก�าลังคนในการสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
กรมอนามัย คือ “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อน (Strategic Issue) 4 ประเด็น
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการวางแผน การบริหารและพัฒนา
ก�าลังคน (HR Strategy and Organization) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้อัต ราก�าลังพอเพี ย งและมี ส มรรถนะเหมาะสม
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหาร
ก�าลังคน (Manpower Management) โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ เพิม่ บุคลากรทีม่ สี มรรถนะ
ในการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม จนสามารถเป็นนวัตกร (Researcher & Innovator)
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บทที่ 1 สถานการณ์ประชากรโลกและประชากรประเทศไทย
1. สถานการณ์กำาลังคนของโลก
สถานการณ์ประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิม่ จ�านวนมากขึน้ ในช่วงเวลา 80 ปี
1
จากปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2573 จ�านวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
2.5 พันล้านคนเป็
8.1 พันล้านคน
หรือเพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่าตัว ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว
บทที่ 1น สถานการณ์
ประชากรโลกและประชากรประเทศไทย
จ�านวนประชากรในพื้นที่ต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่
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เพิ่มขึ้นเพียง 1.3 เท่า เท่านั้น จากสถานการณ์ประชากรนี้ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการสะท้อนถึงแรงงาน
อายุ กลับก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกาเหนือ
หรือกาลังคน (Manpower) ที่จะเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในหลายประเทศที่มีการเพิ่มของประชากร
จีน ญี่ปุ่น หรือไทย ที่มีค่ามัธยฐานอายุ มากกว่า 30 ปี แสดงให้เห็นว่าในอนาคต
แต่ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุ กลับกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะในยุโรป
อาจเกิ
อเมริ
กาเหนืดภาวะการขาดแคลนแรงงาน
อ จีน ญี่ปุ่น หรือไทย ที่มีค่ามัธยฐานอายุ มากกว่า 30 ปี แสดงให้เห็นว่าในอนาคตอาจเกิดภาวะ
การขาดแคลนแรงงาน

ภาพที
่ 1 ค่่ า1มัธยฐานอายุ
ของประชากรโลก
(World Median (World
Age) ปี ค.ศ.Median
2015 (ArcGIS,
ภาพที
ค่ามัธ ยฐานอายุ
ข องประชากรโลก
Age)
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=cbc22b3f0c954e4fb53e8825f577c3df#overview)
ปี ค.ศ. 2015 (ArcGIS, https://www.arcgis.com/home/

สาหรับแรงงาน item.html?id=cbc22b3f0c954e4fb53e8825f577c3df#
หรือ กาลังคน (Manpower) ในตลาดแรงงานของโลกปัจจุบัน ตั้งแต่ โลกก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 มีการเชื่อมโยงประเทศต่
overview) างๆ ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น หรือประเทศต่างๆ ก้าวสู่ระบบหนึ่งเดียวกัน
ที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกแห่งยุคปัจจุบันในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนโลก
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน กระแสโลกาภิวัตน์ได้เร่งให้ประเทศกาลังพัฒนาหันมาเปิดนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี
โดยเฉพาะปัจจัยด้านแรงงานที่ส่ งผลต่อความต้องการแรงงาน การเคลื่อนย้ ายแรงงาน ศักยภาพแรงงาน
รวมถึงความรู้ในการพัฒนาแรงงานในแต่ละช่วงต่อประเทศและสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนสังคม
ในประเทศโลกก าลั ง พั ฒ นา จากการจ้ า งแรงงานไร้ ฝี มื อ ราคาถู ก สวั ส ดิ ก ารต่ า ซึ่ ง ท างานในโรงงาน
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ส�าหรับแรงงาน หรือ ก�าลังคน (Manpower) ในตลาดแรงงานของโลก
ปัจจุบัน ตั้งแต่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มีการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ให้ใกล้ชิดกัน
มากยิ่ ง ขึ้ น หรือประเทศต่างๆ ก้าวสู่ระบบหนึ่ ง เดี ย วกั น ที่ เรี ย กว่ า โลกาภิ วั ต น์
(Globalization) ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกแห่งยุคปัจจุบันในฐานะปัจจัยขับเคลื่อน
โลกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน กระแสโลกาภิวัตน์ได้เร่งให้ประเทศก�าลังพัฒนาหันมาเปิด
นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรี โดยเฉพาะปัจจัยด้านแรงงานที่ส่งผลต่อความต้องการ
แรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ศักยภาพแรงงาน รวมถึงความรู้ในการพัฒนาแรงงาน
ในแต่ละช่วงต่อประเทศและสังคมโลก กระแสโลกาภิวตั น์ได้เปลีย่ นสังคม ในประเทศโลก
ก�าลังพัฒนา จากการจ้างแรงงานไร้ฝีมือ ราคาถูก สวัสดิการต�่า ซึ่งท�างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก ไปสู่ การเป็นสังคมอุตสาหกรรมบริการและสารสนเทศ
ที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้และทักษะฝีมือสูง
ปี ค.ศ. 1996 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 3 ท�าให้เกิดเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมมาผสมผสานกั น จนเกิ ด เป็ น เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ IT
โดยความก้าวหน้าของ IT ท�าให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวันและในปัจจุบนั
เป็นช่วงของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 เป็นการต่อยอดและผสมผสานของเทคโนโลยี
หลายด้านที่เกิดขึ้น ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เพื่อรองรับการใช้งานของ
มนุษย์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ พันธุวิศวกรรม ฯลฯ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นข้อท้าทายต่อบทบาท
แรงงานที่จะคงอยู่ในคลื่นลูกที่ 4 โดยทักษะของแรงงานที่มีความจ�าเป็น คือ มุ่งให้
แรงงานสามารถท�างานที่หลากหลาย ยืดหยุ่น (Functional Flexibility) เช่น ทักษะ
การแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการบริหาร
จัดการบุคคล ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ (EQ) ทักษะการเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางความคิด และการมีใจ
รักบริการ ซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษใหม่ของแรงงานที่ส�าคัญ
ปัจจุบันสถานการณ์ก�าลังคนของโลกมีความหลากหลาย (Diversity) ทั้งด้าน
อายุ และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการบริหารก�าลังคนให้ส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของ
องค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี องค์กรต่างๆ มีบุคลากรใน
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หลายช่วงอายุ เห็นได้จากค่ามัธยฐานอายุของหลายประเทศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แสดงให้เห็นว่า
หลายองค์กรจะมีกลุ่มบุคลากรที่หลากหลายช่วงวัย ท�าให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่าง
อายุ หรือ Generation Gap เนื่องจากแต่ละช่วงของอายุจะมีอัตลักษณ์ มุมมอง
วิธคี ดิ และการใช้เทคโนโลยีทตี่ า่ งกัน ส่งผลกระทบอย่างยิง่ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ความหลากหลายด้านอายุสามารถแบ่งได้ (ณรงค์ วงค์วิชัย, 2560 และ ลือรัตน์
อนุรัตน์พานิช, 2560) ดังนี้
1. Generation B (Baby Boomers Generation) คือ ผู้ที่เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2489 - 2507 คนในวัยนี้จะวางแผนชีวิตอิงกับการท�างาน ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
การท�างานอย่างหนัก เคารพกฎเกณฑ์กติกา โดยมุง่ หวังทีจ่ ะมีตา� แหน่งหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี
ทุ่มเท และรักองค์กร พยายามสร้างเนื้อสร้างตัว วางแผนชีวิตหลังการปลดเกษียณ
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนัก ชอบท�างานแบบค่อยเป็นค่อยไป และมักจะมอง
ช่วงวัยอื่นๆ ท�างานได้ไม่ทุ่มเท จึงชอบลงมือท�าด้วยตัวเองจนท�าให้งานล้นมือ เป็นวัยที่
ประหยัดและอดออม เป็นคนทีล่ ะเอียดรอบคอบใส่ใจกับรายละเอียดและสูง้ าน ส่วนใหญ่
มีต�าแหน่งหน้าที่การงานในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน
2. Generation X (Extraordinary Generation) คือ ผู้ที่เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2508 – 2522 ชอบอะไรง่ายๆ มีแนวความคิดและการท�างานแบบรู้รอบด้าน
จึงสามารถท�างานได้ตามล�าพัง และสามารถท�างานเป็นส่วนหนึง่ ของทีมงานเป็นอย่างดี
แต่ไม่คอ่ ยกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบมีนสิ ยั เปิดกว้าง พร้อมยอมรับฟังข้อคิดเห็น
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง ให้ความส�าคัญกับความสมดุลระหว่างงานและ ครอบครัว
คือ จะไม่ท�างานหนัก เลิกงานแล้วกลับบ้าน ซึ่งถูกเรียกได้อีกอย่างว่า Baby Bust
หรือ ยัปปี้ (Yuppie –Young Urban Professionals)
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3. Generation Y (Why Generation) คือ ผูท้ เี่ กิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2533
ชอบการโต้ต อบ มีความมั่น ใจในตัว เองสูง จึ ง ชอบท� า งานเพี ย งล� า พั ง คาดหวั ง
ในการท�างานสูงโดยเฉพาะเรื่องของรายได้และ การเป็นผู้น�า ทะเยอทะยานและ
มีแนวความคิดแบบก้าวกระโดด ชอบแสดงออก ตัดสินใจเร็ว มีความสามารถในด้าน
การติ ด ต่ อ สื่อสารและท�า งานหลายอย่างในเวลาเดี ย วกัน มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสูง ท�างานเป็นทีม กล้าซักถาม ติดเพื่อน มองโลกในแง่ดี แต่ค่อนข้าง
เบื่องานง่าย จึงมีแนวโน้มในการเปลีย่ นงานสูง ชอบการซักถาม เพือ่ หาเหตุผลก่อนทีจ่ ะ
ด�าเนินการ ให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุลในชีวิตและหน้าที่การงาน (Work Life
Balance)

4. Generation M (Millennial Generation) เป็ น ผู ้ ที่ เ กิ ด ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2534 – 2540 มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
ชอบความเป็นอิสระ อยากเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ไม่ชอบ การเป็นลูกจ้าง องค์กร
ที่มีบุคลากรในกลุ่มนี้จะมีลักษณะที่ชอบคิด ไม่ชอบการท่องจ�า ยังไม่มีประสบการณ์
ในการท�างาน ชอบการแสดงออก มั่นใจในตนเองสูง ชอบการท�างานเป็นทีม ไม่ชอบ
การอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ ชอบแสดงความคิดเห็น
5. Generation Z (Silent Generation) เป็ น ผู ้ ที่ เ กิ ด ในช่ ว งหลั ง ปี
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อม Digital และ Social Network
ในสหรัฐอเมริกาเป็นช่วงวัยทีค่ วามหลากหลายทางสังคมมาก ทัง้ เรือ่ งเพศวิถี (Gender)
และให้การยอมรับเพศทางเลือกมากขึน้ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ (Ethnography)
มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีทุกด้าน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์
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รวมทั้ง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ที่เป็น Fully Digitalization ปัจจุบันเชื่อว่า
Gen Z จะมีความสมบูรณ์แบบมากกว่า Gen Y และปรับตัวเข้ากับคนรุน่ ก่อนหน้าได้ดกี ว่า
หรื อ บางกรณีเชื่อว่าคนรุ่นนี้จะเป็นช่วงวัยที่เงียบ เพราะการอยู ่ ใ นยุ ค ที่ มีอุ ปกรณ์
การสื่อสารและความบันเทิงครบถ้วนในอุปกรณ์เดียว จึงง่ายที่จะปลีกตัวเองจาก
สังคมจริง (Real community) เข้าสู่สังคมเสมือน (Virtual community)

จากความแตกต่ า งของแต่ ล ะช่ ว งอายุ ใ นกลุ ่ ม แรงงาน ซึ่ ง องค์ ก รหนึ่ ง ๆ
จะประกอบไปด้วยกลุม่ แรงงานหลายช่วงอายุรวมทัง้ ในตลาดแรงงาน กลุม่ ทีจ่ ะลดน้อยลง
เป็นกลุ่มของ Baby Boomer และ Generation X ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยกลุ่มของ
Generation Y และ M ดังนั้น องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงให้ความส�าคัญ กับการ
พัฒนาศักยภาพของคนหรือการเตรียมคนให้มีความพร้อมที่จะขึ้นมาทดแทนผู้ที่อยู่ใน
วัยใกล้เกษียณ ท�าให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นให้กับคนรุ่นถัดไปในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมและมองหาแรงจูงใจหลักของ
แต่ละช่วงอายุ ซึง่ ทุกช่วงอายุลว้ นมีจดุ แข็งและจุดด้อยต่างกัน น�าไปสูก่ ารให้ความส�าคัญ
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งขั้นตอนส�าหรับ
การด�าเนินงานขององค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลก
2. แนวโน้มกำาลังคนของโลก
แนวโน้มตลาดแรงงานในยุคใหม่ของโลก มีการคาดการณ์ถึงตลาดแรงงาน
โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคที่ก�าลังจะเกิดใหม่ที่เรียกว่า Human Age
โดยมี เ ทคโนโลยีเป็น ส่ว นหนึ่งของการท�า งาน แรงงานจะพั ฒ นาตนเองมุ ่ ง สู ่ ผู ้ น� า
แต่ไม่ยดึ ติดต�าแหน่ง พร้อมเลือกสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวติ จนกลายเป็นพืน้ ฐาน
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ของการปรับโครงสร้างแรงงานในอนาคต ซึ่งในยุค Human Age จะถูกแบ่งออก
เป็น 2 ช่วง (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) คือ
2.1 Human Age 1.0 การปรับตัวของโลกไปสู่ศตวรรษที่ 20 โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวขับเคลื่อน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว และการก้าวกระโดดของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้มีทักษะ
ความสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้านพรมแดนและระยะทางเพราะเทคโนโลยีช่วยให้
ท�างานทีใ่ ดก็ได้ในโลก ก�าหนดวิธี เวลา และสถานทีท่ จ่ี ะท�างานได้ในรูปแบบ “การท�างาน
เสมือนจริง” ผ่านการเชื่อมต่อของ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
2.2 Human Age 2.0 คือ ยุคของการเกิดแรงงานแห่งอนาคต ท�าให้
เกิดมิติใหม่ในการท�างาน และเกิดคนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า มิลเลนเนียล ในส่วนของ
แรงงานการขับเคลือ่ นธุรกิจจะไม่ได้ถกู ขับเคลือ่ นด้วยเงินทุนอีกต่อไป แต่จะถูกขับเคลือ่ น
ด้วยทุนมนุษย์แทน คือ ความรู้ความสามารถ ส่วนของนายจ้างจะถูกเปลี่ยนบทบาท
จากผู้สร้างก�าลังคนไปเป็นผู้บริโภคผลงานแทน ลูกจ้างจะมีบทบาทในการขับเคลื่อน
ธุรกิจขององค์กรมากขึน้ มีทางเลือกเป็นของตัวเอง มีการพัฒนาฝีมอื ตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง
จนเกิดเทรนด์การพัฒนาตนเอง ทีเ่ รียกว่า “การเรียนรูแ้ บบไม่มที สี่ น้ิ สุด”ส่งผลให้รปู แบบ
การจ้างงานของนายจ้างเปลีย่ นไป การขึน้ ค่าแรง จะถูกก�าหนดด้วยทักษะ ไม่ใช่ระยะเวลา
ทีด่ า� รงต�าแหน่ง
จากยุคของการเกิดแรงงานแห่งอนาคต ท�าให้แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโลกเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน�าพาประเทศเข้าสู่
โมเดล “ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ส่งผลให้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ภาคธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัวเพือ่ ให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรในยุคต่างๆ ตั้งแต่ HR
ยุค 1.0 - 3.0 มีพัฒนาการเป็นล�าดับ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2560) คือ
• HR 1.0 ยุคเริ่มแรกของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
“งานบุคคล” (Personnel) หรือมีลกั ษณะเป็น “งานธุรการ” ให้ความส�าคัญในการท�างาน
อยู่กับการ “จ่ายเงินเดือน รับคนเข้า เอาคนออก เช็กบัตรตอก ออกใบเตือน”
โดยองค์กรมองว่างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่งานส�าคัญเพราะไม่ท�าให้เกิดรายได้
และไม่ได้มีมุมมองต่อ “คน” ในองค์กรว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญสูงสุด
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• HR 2.0 ยุคที่เริ่ม มีแ นวคิด ว่าโลกมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง มาก งานบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถท�างานแบบเดิมได้อีกต่อไป และเห็นว่า
คนเป็นทรัพยากรส�าคัญในการขับเคลือ่ นองค์กร โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มหี น้าที่
ส�าคัญในการสรรหาคัดเลือกและรักษาบุคลากร รวมทั้งต้องมีความสามารถในการ
ช่วยองค์กรคิดไปยังอนาคตด้วย ดังนั้น งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเปลี่ยนบทบาท
จากการท�างานวันต่อวัน (Day-to-Day Routine) ไปสู่การเป็นคู่คิดทางธุรกิจ/คู่คิด
เชิงกลยุทธ์ (Business Partner/Strategic Partner) และต้องมีหน้าที่เป็น Change
Agent ที่มีความสามารถ ในการเตรียมพร้อมคนให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
• HR 3.0 การท�างานของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีการ
ก�าหนดขีดสมรรถนะของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Competency) อย่างชัดเจน
ว่าต้องมีอะไรบ้าง และการจะเป็น Professional HR ได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
โดยมองว่างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่เป็นมืออาชีพต้องให้ความส�าคัญ
กับการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมภายนอกเข้ากับการบริหารงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์กรด้วย (HR from the Outside-In) ไม่ใช่มองปัจจัยภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ยั ง มองว่ า ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ้ อ งมี ค วามเป็ น
Credible Activist หรือเป็นคนท�างานทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยต้องมีศาสตร์ในการท�างาน
เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ต้องเป็นนักส่งเสริมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็น
นักสร้างขีดความสามารถขององค์กร ต้องเป็น Innovator ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรม
ออกแบบเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับองค์กรได้ ตลอดจน
เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถก�าหนดต�าแหน่ง เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และ
เสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้บริหารได้
3. บริบทที่ส่งผลต่อกำาลังคนและสถานการณ์กำาลังคนของประเทศไทย
3.1 ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทยมีก ารพัฒนารูป แบบทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่
รูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่มุ่งเน้นด้านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0”
ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก ท�าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง มีความไม่สมดุลในการพัฒนา และมีความ
เหลื่อมล�้า รัฐบาลจึงก�าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
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ด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง สร้างหนทางการพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถ
เปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการท�าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการ
ท�าปริมาณน้อยแต่ได้ผลมาก ซึ่งอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ
1. เปลี่ยนจากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี
3. เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยพัฒนา โดยที่ภาคเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่เปลี่ยนการเกษตรแบบยั้งยืน
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) และ
สนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น
กลไกการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือการยกระดับนวัตกรรม (Innovation
Driven Proposition) ของทุกภาคส่วนในประเทศ: นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น ผ่าน
Growth Engine อันประกอบด้วย Green Growth Engine, Productive Growth
Engine และ Inclusive Growth Engine และเมื่อผนวกกับการสร้างสังคมที่มี
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ท�าให้เกิดการสร้าง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการ
ท�าธุรกิจแบบใหม่ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศอาจชะลอตัว และเกิด
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทักษะแรงงานจาก Labor เป็น Intelligence Worker
ประเทศไทยในอดี ต ที่ ผ ่ า นมามี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้น
อุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “โมเดล ประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรม
หนักแต่ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น ต้องเผชิญกับกับดักประเทศ รายได้
ปานกลาง กับดักความเหลือ่ มล�า้ ของความมัง่ คัง่ และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา
จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ
และน�าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0
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ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการพัฒนาประเทศภายใต้
ประเทศไทย 4.0 มี 3 ประเด็นส�าคัญ คือ 1) เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
2) เป็น “Reform in Action” ทีม่ กี ารผลักดันการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรปู
การวิจยั และการพัฒนา และการปฏิรปู การศึกษาไปพร้อมๆ กัน และ 3) เป็นการผนึกก�าลัง
ของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐทีผ่ นึกก�าลังกับเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการรู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักแบ่งปัน
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 ในการเปลี่ยน
กลไก (Growth Engines) การขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้
1) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม (Inclusive Growth
Engine) เปลีย่ นจาก “การรวยกระจุก” เป็น “การรวยกระจาย” ต้องท�าให้ความมัง่ คัง่
ที่เพิ่มขึ้นเกิดการกระจายตัว (Distributed Capitalism) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรม และเข้มแข็ง” การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่ างมี คุ ณ ภาพทั่ว ถึงและเป็น ธรรม จัด รูป แบบบริการสุขภาพและสวั ส ดิ ก ารทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการลดความเหลื่อมล�้า
ท�าได้ 2 ด้าน คือ การเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย กระทรวงสาธารณสุขมีส่วนช่วย
ในการลดรายจ่ายโดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ
บริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผู้สูงอายุ และการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุข
มีบทบาทอย่างมากในการรวมพลังองค์กรด้านนีข้ องประเทศ ทัง้ ด้านการวิจยั การพัฒนา
ด้านสังคม เป็นต้น รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นแกนหลัก รวบรวมกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
มหาวิ ท ยาลั ย และภาคเอกชนในการก� า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารท� า งาน วางแผน
การท�างานร่วมกัน เสนอของบประมาณร่วมกัน ด�าเนินการลักษณะ “ประชารัฐ” ที่มี
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ แผนงาน และกิจกรรมรองรับที่ชัดเจนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่ยากไร้ในชนบทและในเมืองให้ได้รับการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
2) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน (Competitive
Growth Engine) เปลี่ยนจากการท�ามากได้น้อย (More for Less) เป็นท�าน้อย
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ได้มาก (Less for More) โดยการเติมเต็มปัญญา (เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์)
เพื่อไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy)
ภายใต้แนวคิด “พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่าง
มีเสถียรภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น โดยเฉพาะหลั ง จากรั ฐ บาลประกาศนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น อนาคต ซึ่ ง มี อุ ต สาหกรรมที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ น
แกนหลักได้ เช่น ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) สุขภาพและความงาม
(Health and Spa) ไม่เพียงแค่ดึงต่างชาติ มาลงทุนเท่านั้นแต่จะต้องพัฒนา
เป็นคลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อยกระดับให้ประเทศมีอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green
Growth Engine) เปลีย่ นจากการพัฒนาทีไ่ ม่สมดุลเป็นการพัฒนาทีส่ มดุลเพือ่ ตอบโจทย์
Sustainable Development ภายใต้แนวคิด “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ” แก้ไขปัญ หาวิก ฤต สิ่งแวดล้อมโดยเร่ ง รั ด แก้ ไขปั ญหาการจั ด การขยะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน
เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต�่า และเป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ ความสามารถ ในการป้ อ งกั น ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
3.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้ยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยก�าหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจ�าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศไทย มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งมีกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุ ท ธศาสตร์ด ้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
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กรอบแนวทางการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับก�าลังคน ดังนี้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล
6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ได้จดั ท�าขึน้ ในช่วงเวลาของการปฏิรปู ประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว เชือ่ มโยงและใกล้ชดิ กันมากขึน้ โดยได้นอ้ มน�าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศเพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ก ารพัฒ นาประเทศสู ่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น
โดยการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จดั ท�าบนพืน้ ฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรปู ประเทศ นอกจากนัน้ ได้ให้ความส�าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
ก�าหนดวิสยั ทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ร่วมจัดท�ารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลือ่ มล�า้ ในสังคม 3) ยุทธศาสตร์
การสร้ างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแข่ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น 4) ยุ ท ธศาสตร์
การเติ บ โตที่เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น 5) ยุ ท ธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
พื้ น ฐานเชิ งยุทธศาสตร์แ ละกลไกสนับ สนุน ให้ ก ารด� า เนิ น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้ า น
ให้สัมฤทธิผล ประกอบด้วย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยมีจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับก�าลังคน ดังนี้
- จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก
1) การพัฒนานวัตกรรมและการน�ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยมีแนวทางหลักในการ
ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน�ามาใช้ คือ การก�าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ
(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ รวมทั้ง
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มุ่งเน้น การน�าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท�าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
2) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการวิจยั พัฒนา การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) การพัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
การสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง สถาบันวิจยั สถาบันการศึกษา
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ ทัง้ ระบบ ทัง้ กลไกการให้ทนุ วิจยั การสร้างเครือข่ายวิจยั กระบวนการ
วิจยั การน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการประเมินผลโครงการวิจัย
3) การเตรียมพร้อมด้านก�าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุง่ เน้นการพัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์
ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่
โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ซึ่งจ�านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ ปี 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต�่า แรงงาน
มีปัญหาทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
4) การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล�้ า โดยมุ ่ ง เน้น
การยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ และมุ่งเน้นมากขึ้น
ในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น
5) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้
ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ในด้าน
ระบบการบริหารงานและบุคลากร ในส่ว นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐให้ โ ปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม
มีการกระจายอ�านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น
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- เป้าหมายรวมการพัฒนา
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท�าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย
2) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอ�านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยบทบาทภาครัฐในการ
ให้บริการซึ่งภาคเอกชนด�าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รปั ชัน่ ลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีอสิ ระมากขึน้ โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐทีจ่ ดั ท�าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด�าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จา่ ยภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึน้ และดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตดีขนึ้
รวมถึงมีบคุ ลากรภาครัฐทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทนั กับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3.4 ยุทธศาสตร์สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ระยะ 20 ปี
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดท�ายุทธศาสตร์
ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ว ยการผลั ก ดั น และพั ฒ นาให้ ภ าคราชการของประเทศมี คุ ณ ธรรมปลอดทุ จ ริ ต
เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบ
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์
เพือ่ ให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซงึ่ คนดี คนเก่ง ทีม่ จี ติ สาธารณะอย่างเหมาะสม
โดยก�าหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ดังนี้
1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กร
ทางเลือกแรกของ คนดีคนเก่ง (First Choice Civil Service) โดยด�าเนินการในเรื่อง
ที่ส�าคัญ ได้แก่
- ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Exam)
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- ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น : Multi/Flexible
Recruitment and Career Management System (Phase I และ II)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารกระจายอ� า นาจและเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (Department focused HR Platform) โดยด�าเนินการ
ในเรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่
- ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ : Department HRM Improvement System
- ระบบการถ่ายเท/สับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภูมิภาค
: Flexible Workforce Management
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service
of Integrity & Passion) โดยด�าเนินการในเรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่
- ระบบบริหารก�าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง (Talent Inventory
Management)
- ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 1 และ 2) :
Competency Management System for Civil Service 4.0 (Phase I และ II)
- กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ
- การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด�าเนินการทางวินัย
- ระบบให้คา� ปรึกษาข้าราชการ : Civil Service Counseling System
- ระบบกรรมการสอบสวนกลาง
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(Smart HR Policy) โดยด�าเนินการในเรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่
- ระบบ GovID (Phase I, II และ III)
- ศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ : International Hub on Civil Service Management
- ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐที่บูรณาการกับระบบการจ้างงานของ
ประเทศ : Integrated National Employment System
3.5 กำาลังคนภาครัฐ
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ�านวนต�าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
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รวม 404,891 ต�าแหน่ง โดยเป็นต�าแหน่งที่มีคนครอง 375,571 ต�าแหน่ง (ร้อยละ
92.76) และเป็นต�าแหน่งว่าง 29,320 ต�าแหน่ง (ร้อยละ 7.24)
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(ร้อยละ 83.66) โดยจ�าแนกเป็นปริญญาตรี ร้อยละ 65.08 ปริญญาโท ร้อยละ
16.17 และปริญญาเอก ร้อยละ 2.40 และมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 16.34 ซึ่งสัดส่วนของข้าราชการที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และก�าลังคนในระดับต�่ากว่าปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลง
3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ด�ารงต� า แหน่ ง ในประเภทวิ ช าการ ร้อยละ
70.28 ด� า รงต� า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ร้ อ ยละ 27.87 ด� า รงต� า แหน่ ง ประเภท
อ�านวยการและประเภทบริหาร ร้อยละ 1.56 และร้อยละ 0.29 ตามล�าดับ
4. อายุเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในปี 2558 คือ 43.12 เพิ่มขึ้น
เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2557 คื อ 43.09 โดยอายุ เ ฉลี่ ย ของข้ า ราชการชาย
มากกว่าหญิง คือ ชาย 45.01 ปี และหญิง 42.14 ปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีจ�านวน 102,306 คน (ร้อยละ
27.24 ของจ�านวนข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด) ดังนั้น ในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ข้างหน้า ข้าราชการกลุ่มนี้จะทยอยกันออกจากระบบราชการตามวาระเกษียณอายุ
ปกติ
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
มีก ารบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการพลเรือนสามั ญ รวม 18,327 คน คิ ด เป็ น อั ต รา
การบรรจุร้อยละ 5.01 ของจ�านวนข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
เป็นการบรรจุในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 78.34 และเป็นการบรรจุในระดับ
ต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.34
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญออก
จากระบบราชการ รวมทั้งสิ้น 8,287 คน หรือ ร้อยละ 2.21 ของจ�านวนข้าราชการ
พลเรือนสามัญทั้งหมด โดยเป็นการสูญเสียในกรณีการเกษียณอายุมากที่สุด ร้อยละ
73.66 รองลงมาเป็นกรณีการลาออก ร้อยละ 19.65 การตาย ร้อยละ 4.75 และการ
ออกด้วยเหตุผิดวินัย ร้อยละ 1.94
3.6 การขับเคลื่อนระบบราชการรองรับประเทศไทย 4.0
ในยุคของ Digital Globalization เทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่
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ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในความเป็นจริงของภาครัฐในปัจจุบัน
การวัดประสิทธิผลของภาครัฐไม่ได้วัดจากรายได้หรืออัตราการจ้างงานอีกต่อไป
แต่จะถูกวัดโดยประสิทธิภาพของการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน มีปจั จัยแห่งความ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการตระหนักถึงสิทธิของพลเมือง ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณของ
ภาครัฐ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และความไร้พรมแดน จะพบว่าจากภาครัฐ
1.0 เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปลีย่ นแปลงระบบกรมกองใหม่
และตั้งกระทรวง กรม ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อม ต่อมารัชกาลที่ 7
ได้วางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ที่เน้นระบบคุณธรม (Merit system) ต่อมา
ในภาครัฐ 2.0 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
การบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิคของ Mas weber ว่าด้วยความชอบธรรม
ทางการเมืองที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย (Legal-Rational Legitimacy) ในยุค
ภาครัฐ 3.0 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา วิกฤตต้มย�ากุ้ง กระแสประชาธิปไตย (Democratization) และ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ท�าให้เกิด
แนวคิดเรือ่ งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governace)
โดยปฏิรูประบบราชการ ปี 2545 การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results - based)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - centered) มูลค่าของเงินตามเวลา (Value for
money) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(Work better and cost less) เป็นต้น มีรูปแบบของโครงสร้างองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระท�าให้ขาดการเชื่อมโยงการด�าเนินงาน การก�าหนดนโยบายยึดประสบการณ์
ของผู ้ ก� า หนดนโยบายเป็ นหลัก การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างจ�ากัด
การปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ความเชีย่ วชาญ/ความช�านาญเฉพาะทาง การท�างานเป็นไปในลักษณะ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การด�าเนินงานเป็นไปตามขั้น ตอนที่ก� า หนดไว้ เ พื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และการท�างานที่ไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์แบบ
ดังนั้น เพื่อก้าวสู่ภาครัฐ 4.0 ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ท�าให้ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล (Digital) การปฏิรูประบบราชการ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ระบบ
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ราชการจะต้องท�างานโดยหยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(Better Government, Happier Citizens) โดยการจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพื่อ
สร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ ๆ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐเองให้กระชับ
และไม่เกิดความซ�้าซ้อน การวางระบบและวิธีการท�างานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี เพื่อภาครัฐ
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen – Centric
and Servece – Oriented Government) การพัฒนา การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในลักษณะภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) และ
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างานใหม่ โดยการสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ส่วนร่วม การปฏิรูประบบ
ราชการเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นภาครัฐอัจฉริยะ จึงมุง่ เน้นการด�าเนินงานจากการใช้ประโยชน์
หน่วยงานสนับสนุนร่วมกัน(กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน ฯลฯ) เพื่อลด
ต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และสร้างนวัตกรรมการท�างานใหม่ๆ การก�าหนด
นโยบายสารธารณะโดยค�านึงถึงความต้องการของประชาชนและใช้ขอ้ มูลเชิงลึกเป็นหลัก
การน�านโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ความเชีย่ วชาญ/
ความช�านาญในหลากหลายสาขาวิชา (สหวิทยาการ) และข้ามสาขาวิชา การด�าเนินงาน
ที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์/วางแผนการ
ด�าเนินงานล่วงหน้า การท�างานบูรณาการร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่การวางนโยบาย
ไปจนถึงการปฏิบัติ การท�างานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ และสามารถท�างานได้ ณ สถานที่ใดก็ได้ทั่วทุกมุมโลก
4. แนวโน้มกำาลังคนของประเทศไทย
4.1 แนวโน้มกำาลังคนภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0
1) ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่สัง คมผู ้ สู ง อายุ (Aging Society) ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อองค์กร ในการสูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในยุค Baby
Boomers Generation (เกษียณอายุ) ท�าให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ ประสบการณ์
เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นไปด้วย ดังนั้น การเตรียมหา
หนทางให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ จึงมี
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ความส�าคัญรวมทั้งการทบทวนนิยามของค�าว่า “เกษียณอายุ” โดยอาจยืดเวลาออกไป
ได้ตามความเหมาะสม
2) Millennials in the Workplace โดยบุคลากรในยุค Generation Y
หรือ Millennials จะกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร ดังนั้นการปรับองค์กรให้
เหมาะสมกับคนยุคใหม่จึงมีความจ�าเป็น โดยไม่ใช่คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เป็นฝ่าย
ปรับตัวเข้าหาองค์กรเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
มีความเข้าใจในตัวบุคลากรและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพราะการดูแล/ฝึกอบรมแบบ
One Size fits all อาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่ อาจต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับ
บุคลากรแต่ละคนด้วย (Tailor-Made)
3) รูปแบบของเศรษฐกิจก�าลังจะเปลีย่ นไป โดยเปลีย่ นจากอุตสาหกรรม
ที่เน้นการผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูก ไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพา
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงขึ้น
และหาแนวทางสร้างบุคลากรให้เป็น “นักคิด” ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิด
ขึ้นได้
4) การเกิดที่ท�างานแบบ Digital Workplace ซึ่งในอนาคตข้อมูล
เกือบทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้วิธีการท�างานอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีแผน
ส�าหรับการขับเคลื่อนคนให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัลการคิดค้นวิธีบริหารการท�างาน
ผ่านระบบออนไลน์ และการบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์
ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile Technology เช่น นโยบาย National
e-Payment หรือพร้อมเพย์ (Prompt-pay) จึงมีความเป็นไปได้ที่การท�าธุรกรรม
หรือการท�างานอื่นๆ จะด�าเนินการผ่าน Mobile Technology เช่น สมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์อื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆ
5) วั ฒ นธรรมการเชื่ อ มโยงกั น (A Culture of Connectivity)
จะเปลีย่ นแปลงไป โดยวัฒนธรรมการเชือ่ มโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่
ท�าได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance ไปสู่ค�าว่า
“Weisure Time” (เป็นค�าศัพท์ที่เกิดจากการน�าตัวอักษร W ในค�าว่า Work มารวม
เข้ากับค�าว่า Leisure ที่แปลว่า เวลาว่าง) ที่ขอบเขตระหว่างโลกส่วนตัวและ
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โลกของงาน ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจน คนท�างานอาจใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวในเวลาท�างาน
และติดต่อเรือ่ งงานผ่านโปรแกรมต่างๆ เมือ่ อยูบ่ า้ น ส่งผลให้คา� ว่า Work-Life Balance
อาจหายไป ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเตรียมที่จะปรับวิธีในการ
ดูแลโลกทั้งสองด้านของบุคลากรที่มีรูปแบบต่างไปจากเดิม
6) สังคมของการมีส่วนร่วม ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วนร่วม
มากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่การผลิตสินค้า หากผูซ้ อื้ สามารถมีสว่ นในการออกแบบ แลกเปลี่ยน
ไอเดีย สินค้านั้นมีความเป็นไปได้ท่ีจะขายดี ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องพร้อมที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาส
ให้ บุ ค ลากร รวมถึงลูก ค้าที่ม ารับ บริก ารขององค์ ก รให้ ส ามารถมี ส ่ ว นร่ ว มแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา
7) การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็นสิ่งส�าคัญ โดยโลกยุคใหม่
จะเปลี่ยนจาก The ‘e’ decade (ยุค e เช่น e-learning, e-book, e-commerce ฯลฯ)
ไปสู่ The ‘s’ decade หรือ ยุคของ Social ไม่วา่ จะเป็น Social networking, Social
media หรือ Social Learning สิ่งส�าคัญในการสร้างการเรียนรู้ของบุคลากรยุคใหม่
คือ การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์จา� เป็นต้องเปลีย่ นจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู่ facilitator
หรือเป็นผู้ที่คอยอ�านวยความสะดวก และหาช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4.2 แนวโน้มปัญหาด้านกำาลังคนภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0
1) การพัฒนาศักยภาพของแรงงานรองรับการใช้งานเทคโนโลยีหรือ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ (เทคโนโลยีที่เป็นหรือก�าลังพัฒนาเข้ามาเป็น 4.0)
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม Big Data จะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยออกแบบ พร้อมทั้ง
ก�าหนดระบบอุตสาหกรรมและทิศทางก�าลังที่เกิดขึ้น แต่ส�าหรับประเทศไทยระบบ
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ถกู น�ามาปรับใช้ในกระบวนการออกแบบกระบวนการผลิตก�าหนด
ยุทธศาสตร์และผลิตภัณฑ์ทสี่ า� คัญ กระบวนการ Data mining ในยุค 4.0 จึงมีความ
ส�าคัญมากเพราะถือเป็นการปรับกระบวนการทีช่ ดั เจนในการก�าหนดทิศทางของระบบ
อุตสาหกรรม
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2) ศักยภาพของแรงงานในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการใช้ความรู้
ประสานระบบการผลิต โดยแรงงานที่อยู่ในระบบการผลิตเป็นแรงงานทั่วไปที่ขาด
ทักษะเฉพาะจึงไม่รองรับทิศทาง 4.0 ที่ต้องการ Creativity + Entrepreneurship +
Innovation + Self development โดยศักยภาพแรงงานปัจจุบนั ยังไม่มคี วามเพียงพอ
ต่อตลาดแรงงาน โดยสัมพันธ์กับระบบการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นเฉพาะทางจนขาด
แรงงาน “ที่สามารถเชื่อมโยงและพัฒนานวัต กรรมใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ” จึ ง มี แนวโน้ ม
ที่ทิศทางการศึกษาจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ “การเรียนรู้จากการท�างานจริง”
3) รูปแบบสมรรถนะที่เปลี่ยนจากรู้ทั่วไปเป็น “แรงงานเชี่ยวชาญ” ส�าหรับ
ระบบอุตสาหกรรม 4.0 โดยทักษะที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกิดขึ้น
คือ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การบริหารจัดการบุคคล ทักษะการท�างานร่วมกับผูอ้ นื่ ทักษะการมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์
(EQ) ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการเจรจาต่อรอง การมีใจรักบริการ ความยืดหยุ่น
ทางความคิด ฯลฯ โดยทักษะที่มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ “ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ การมีใจรักบริการ ความยืดหยุน่ ทางความคิด” โดยการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสอุต สาหกรรม 4.0 ที่ก�า ลังเข้ามาต้ อ งการคนที่ เข้ า มาแก้ ปั ญหาพร้ อม
เพิ่มมูลค่า มากกว่าแรงงานทั่วไป
4) การปรับตัวของระบบเศรษฐกิจไทยนั้นยังเป็นรูปแบบ “การใช้แรงงาน
เข้มข้น” แม้เริม่ มีกระบวนการน�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่เป็นเพียงบางส่วนในภาค
ธุรกิจ ซึ่งในระบบอุตสาหกรรม สิ่งส�าคัญที่พบในหลายอุตสาหกรรมภาคส่วน เช่น
อุตสาหกรรมรูปแบบ SME รูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ และรูปแบบอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ พบว่ายังเป็นรูปแบบการใช้แรงงานเข้มข้นเน้น “แรงงานเป็นผู้ผลิต”
หรือ “แรงงานควบคุมเครื่องจักร” เท่านั้น
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บทที่ 2 สถานการณ์กำาลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
และกรมอนามัย
ก�าลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัพยากร
ที่มีความส�าคัญในระบบสุขภาพเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวของ
การด�าเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น�าเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้
อีกทัง้ เป็นผูบ้ ริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพือ่ ให้เกิดสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ในหมูป่ ระชาชน
ดั ง นั้ น ก� า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพจึ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� า คั ญ ในระบบสุ ข ภาพที่ ค วรได้ รั บ
ความสนใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รัฐบาลไทยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการ
ด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดทั้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น ระบบสุขภาพจ�าเป็นต้อง
มีกา� ลังคนทีเ่ พียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสดั ส่วนประเภทก�าลังคนทีเ่ หมาะสม
มีก�าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
1. สถานการณ์แนวโน้มกำาลังคนด้านสาธารณสุข
แม้ ว ่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด� า เนิ น การวางแผนและพั ฒ นาก� า ลั ง คน
ด้านสุขภาพ และได้ด�าเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้สง่ ผลต่อการด�ารงอยูข่ องปัญหาด้านก�าลังคนบางประการ
และขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาใหม่ๆ ตามขึ้นมา กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
1. การขาดแคลนก�าลังคน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความ
ต้องการก�าลังคนที่เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายการ
รับยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ทุกคน อุบัติการณ์ของโรค SARS ไข้หวัดนก
การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าว และนโยบาย
การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท�าให้เกิดความ
ต้องการก�าลังคน ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนมากยิ่งขึ้น
2. การกระจายก�าลังคนที่ไม่เป็นธรรม แม้จะมีนโยบายเพิ่มการผลิตและ
การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มก�าลังคนด้านสุขภาพเข้าไปสู่ชนบทเพื่อการกระจาย
อย่างเป็นธรรมแต่ปัญหาด้านความไม่สมดุลของการกระจายก�าลังคนยังคงด�ารงอยู่
(แผนภูมิที่ 1, 2)
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3. ความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการท�างานและระบบการสนับสนุน
แม้มีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจบุคลากรในการท�างาน
4. การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบก�าลังคนที่ผ่านมา
ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากก�าลังคนด้านสุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ รัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร
วิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เป็นต้น
5. การขาดความเชื่ อ มโยงระหว่ า งการวางแผนก� า ลั ง คนและการผลิ ต
การขาดแคลนความเชื่ อ มโยงระหว่ า งสถาบั น การผลิ ต และระบบสาธารณสุ ข นั้ น
ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ และส่งผลต่อปัญหาการขาดแคลนในบางวิชาชีพ
การขาดองค์ความรูใ้ นการสนับสนุนการวางแผนก�าลังคน การวางแผนก�าลังคน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ จ�าเป็นต้องมีระบบข้อมูลข่าวสารก�าลังคน และองค์ความรูท้ รี่ วบรวม
และศึกษาอย่างเป็นระบบทีท่ นั สถานการณ์เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ก�าหนดนโยบาย
วางแผน ตลอดทั้งการพัฒนาระบบก�าลังคนให้ดียิ่งขึ้น

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนแพทย์ ทันตแพทย์
และพยาบาลต่อประชากร

2. ยุทธศาสตร์กำาลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ทา� การวิเคราะห์เหตุการณ์และแนวโน้มด้านสาธารณสุข
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Future events and driving forces) และน�ากรอบแนวคิด
ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs by 2030)
กรอบข้อตกลงอาเซียน 2558 ประเด็นปฏิรูปคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน
นโยบายรัฐบาล 10 ข้อ (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
การบูรณาการระดับชาติ การปฏิรูปประเทศไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มาใช้ในการก�าหนดนโยบายทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวางแผนในระยะยาว
ในด้านสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส�าหรับอนาคต
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ
4 ด้าน อันประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการคือ
1) Prevention& Promotion Excellence (ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพและ
การป้องกันโรคเป็นเลิศ)
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
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3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ช่วงละ
5 ปี เพื่อให้จัดล�าดับ ความส�าคัญในการท�างานและการจัดสรรทรัพยากร แบ่งได้ เป็น
4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ปฏิรูประบบ ช่วงที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง ช่วงที่ 3 สู่ความยั่งยืนของ
เอเชีย ช่วงที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ดังนี้
2560 - 2564 เน้นปฏิรูประบบ โดยปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการที่
ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอีกครัง้ การวางพืน้ ฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบ
การแพทย์ ป ฐมภูมิที่มีแ พทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ
ลดค่ าใช้ จ่ า ยของระบบสุขภาพในระยะยาว การปรั บระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของแต่ละกองทุน เป็นต้น
2565 - 2569 สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดโครงสร้างพื้นฐานก�าลังคน
รวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญคือการท�าให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
2570 - 2574 สู่ความยั่งยืน เป็นช่วงที่ระบบสุขภาพของไทยต้องมีความ
ยั่งยืนทางด้านการเงินการคลัง ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยาและ
เวชภัณฑ์ต่างๆ พึ่งพาต่างประเทศให้น้อยที่สุด
2575 - 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ระบบสุขภาพไทยจะต้องเป็นระบบ
สุขภาพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพ สังคมมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
จะต้องสามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับนานาชาติได้ โดยตั้งเป้าว่าจะต้องเป็น 1 ใน 3
ของเอเชีย ใน 20 ปีข้างหน้า
ในด้านยุทธศาสตร์ก�าลังคน ภายใต้ People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
โดยมีเป้าประสงค์คือ “คนดี มีคุณค่า มีความสุข” มี 4 แผนงาน 12 โครงการ ได้แก่
(ภาพที่ 2)
1. แผนที่ 9 การวางแผนความต้องการอัตราก�าลังคน (HRH Strategy and
Organization)
1.1 โครงการคาดการณ์และวิเคราะห์อัตราก�าลังบุคลากรทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค
1.2 โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผลด้านก�าลังคน
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1.3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนก�าลังคน
2. แผนที่ 10 การผลิตและพัฒนาก�าลังคน (HRH Development)
2.1 โครงการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพ
2.2 โครงการพัฒนาทักษะ Hard Skill และ Soft Skill
2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้าน Talent Management
3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ (HRH
Management)
3.1 โครงการบริหารจัดการก�าลังคน
3.2 โครงการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.3 โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management
System)
4. การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ
(HRH network)
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. และ อปท.
4.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต�าบลจัดการสุขภาพด้วยตนเอง
4.3 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ People Excellent
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ส�าหรับ Road Map แผนยุทธศาสตร์ก�าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี
ประกอบด้วย 4 ระยะ (ภาพที่ 3)
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบบริหารก�าลังคนด้านสุขภาพ
(HRH Transformation ) โดยมีเป้าประสงค์ “คนดี มีคุณค่า มีความสุข”
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 สร้างความเข้มแข็ง มีเป้าหมายให้ก�าลังคนมี
คุณภาพ เพียงพอ กระจายทั่วถึง
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สู่ความยั่งยืน โดยประชารัฐ และเครือข่าย
สุขภาพมีความเข้มแข็ง
ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยพัฒนา
ไปสู่ก�าลังคน 4.0 ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ เครือข่ายก�าลังคนด้านสุขภาพมีคุณภาพ
(Active HRH Network) และนักสร้างนวัตกร

ภาพที่ 3 แสดง Road Map แผนยุทธศาสตร์ก�าลังคน
ด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี

ส� าหรับ กรอบการพัฒนาศัก ยภาพก�า ลั ง คนแบ่ ง การพั ฒ นาเป็ น 4 ด้ า น
(ภาพที่ 4) คือ
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

1. Business Acumen โดยใช้กรอบของ Six Building Blocks เป็นกรอบ
การพัฒนา
2. Leadership
3. General management
4. Professional ในสายงาน และสายวิชาชีพ
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดค่านิยมองค์กร “MOPH” เป็นกรอบ
พื้นฐานให้กับทุกหน่วยงานในกระทรวงน�าไปขับเคลื่อน พัฒนาก�าลังคนในหน่วยงาน
ให้เกิดค่านิยมในทิศทางเดียวกัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
ทั้ง MOPH ประกอบด้วย
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท�างาน
คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการ
เรียนรู้ ค้นหาความรู้สม�่าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ
P : People-Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลาง
ในการท�างาน
H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์
ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
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ภาพที่ 4 แสดงแผนพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

3. สถานการณ์แนวโน้มกำาลังคนกรมอนามัย*
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมอนามัยมีจา� นวนต�าแหน่งทัง้ สิน้ 3,643 ต�าแหน่ง
จ�าแนกเป็นข้าราชการ 2,139 ต�าแหน่ง (ร้อยละ 58.72) ลูกจ้างประจ�า 981 ต�าแหน่ง
(ร้อยละ 26.93) พนักงานราชการ 523 ต�าแหน่ง (ร้อยละ 14.35) ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีการเปลีย่ นแปลงของจ�านวนต�าแหน่งจากการปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่ง
เพื่ อ ขอก� า หนดอั ต ราก� า ลั ง ในสายงานและระดั บ ต� า แหน่ ง ที่ เ หมาะสมกั บ
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการขอรับ
จั ด สรรอั ต ราก�าลังเพิ่ม เติม เพื่อสนับ สนุน สายงานที่ ข าดแคลน เช่ น แพทย์ ทุ น
การขอก�าหนดต�าแหน่งระดับสูงเพิ่ม เป็นต้น จึงมีผลให้จ�านวนต�าแหน่งกรมอนามัย
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัยมีจ�านวน
ต�าแหน่งทั้งสิ้น 3,573 ต�าแหน่ง เป็นข้าราชการ 2,139 ต�าแหน่ง (ร้อยละ 59.87)
ลูกจ้างประจ�า 881 ต�าแหน่ง (ร้อยละ 24.65) และพนักงานราชการ 553 ต�าแหน่ง
(ร้อยละ 15.48)
ในจ�านวนต�าแหน่งดังกล่าวนีม้ จี า� นวนข้าราชการทีป่ ฏิบตั งิ าน จ�านวน 1,883 คน
ลูกจ้างประจ�า จ�านวน 881 คน และพนักงานราชการ จ�านวน 459 คน รวมทัง้ สิน้ 3,223 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.64 ของจ�านวน ต�าแหน่งทีม่ อี ยู่ ซึง่ ในจ�านวนข้าราชการกรมอนามัยที่
ปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็นเพศหญิง จ�านวน 1,600 คน
(ร้อยละ 84.97) เพศชาย จ�านวน 283 คน (ร้อยละ 15.03) โดยเป็นข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง จ�านวน 558 คน (ร้อยละ 26.09) ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานส่วนภูมภิ าค จ�านวน 1,581 คน (ร้อยละ 73.91) ส่วนใหญ่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ในสาขาวิชาทางการพยาบาล (ร้อยละ 56.94) และเป็นข้าราชการสายวิชาการรองรับ
การด�าเนินงานตามภารกิจหลัก จ�านวน 1,534 คน (ร้อยละ 71.72) สายวิชาการ
สนับสนุนภารกิจหลัก จ�านวน 321 คน (ร้อยละ 15.01) สายสนับสนุน จ�านวน
284 คน (ร้อยละ 13.28)
หมายเหตุ *หมายถึง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
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ซึ่งในจานวนข้าราชการกรมอนามัยที่ป ิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็นเพศหญิง
จานวน 1,600 คน (ร้อยละ 84.97) เพศชาย จานวน 283 คน (ร้อยละ 15.03) โดยเป็นข้าราชการที่
ป ิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง จานวน 558 คน (ร้อยละ 26.09) ป ิบัติงานในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
แผนยุทธศาสตร์
จานวน 1,581 คน (ร้อยละ 73.91 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิช าทางการพยาบาล(ร้อยละ
การบริหารกำ
าลังคน
กรมอนามัย พ.ศ.
2560-2564และเป็นข้าราชการสายวิชาการรองรับการดาเนินงานตามภารกิจหลัก จานวน 1,534 คน(ร้อยละ
56.94)
71.72 สายวิชาการสนับสนุนภารกิจหลัก จานวน 321 คน(ร้อยละ 15.01 สายสนับสนุน จานวน 284 คน
(ร้อยละ 13.28)
ายเ

หมายถึง ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม

ลา ับ
ที่

11
22
33
44
55
66
77
88
ายเ

สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นายแพทย์
ทันตแพทย์
นักโภชนาการ
พยาบาลเทคนิค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สายงานอื่นๆ*
ร

าน น า กรอบ
อั รากาลัง
ขาราชการ

าน น
ขาราชการที่
ป บั รง

777
777
487
487
129
129
90
90
50
50
42
42
1
563
563
2,139
2,139

728
728
419
419
92
92
62
62
42
42
36
36
1
503
503
1,883
1,883

รอยละของ าน น
ขาราชการที่ป บั รง
เปรียบเทียบกับ า กรอบ
อั รากาลัง
93.69
93.69
86.04
86.04
71.32
71.32
68.89
68.89
84.00
84.00
85.71
85.71
100.00
100.00
89.34
89.34
88.03
88.03

สายงานอื่นๆ คือตาแหน่งในสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานหลักในสังกัด กรมอนามัย รวม 39 สายงาน ได้แก่ จพ.การเงินและบัญชี

หมายเหตุ
* สายงานอื
น่ ๆจพ.พั
คือสต�ดุาจพ.เภสั
แหน่งชในสายงานอื
่ ารแพทย์
ทีไ่ ม่ใช่สจพ.วิ
ายงานหลั
กกในสั
งกัดกรมอนามั
ย รวม
39 สายงาน
จพ.ทันตสาธารณสุ
ข จพ.ธุรการ
กรรม จพ.รังสีกน
ทยาศาสตร์
ารแพทย์
จพ.เวชสถิติ จพ.สถิ
ติ จพ.สาธารณสุ
ข
ได้แจพ.โสตทั
ก่ จพ.การเงิ
และบั
จพ.ทันตสาธารณสุ
ข จพ.ธุ
จพ.เภสั
กรรมมพัจพ.รั
ารแพทย์
ศนศึกษา น
จพ.ห้
องสมุญ
ด ชีช่างภาพการแพทย์
นักจัดการงานทั
่วไป นัรกการ
จิตวิทยาจพ.พั
นักทรัสพดุ
ยากรบุ
คคล นักชประชาสั
นธ์ นักงรังสีสีกการแพทย์
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จพ.เวชสถิติ จพ.สถิติ จพ.สาธารณสุข จพ.โสตทัศนศึกษา จพ.ห้องสมุด ช่างภาพ
แผนยุทธศาสตร์
ารบริ หารก
2560
– 2564
การแพทย์
นักจัดกการงานทั
่วไปาลังคน
นักจิกรมอนามั
ตวิทยา ยนัพ.ศ.
กทรั
พยากรบุ
คคล นักประชาสัมพันธ์ นักรังสีการแพทย์
23
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการช่างศิลป์
นักนัวิกชวิาการตรวจสอบภายใน
กวิชาการเผยแพร่
นักวินชและบั
าการพั
กวิชาาการสถิ
ิ นักวิทยาศาสตร์กนัการแพทย์
เคราะห์นโยบายและแผน นักวิชนัาการคอมพิ
ว เตอร์ นักวิชาการเงิ
ญชี นัสกดุวิชนัาการช่
งศิลป นักวิตชาการตรวจสอบภายใน
วิชาการ
นักเผยแพร่
วิเทศสันัมกพัวิชนาการพั
ธ์ นักสดุสังนัคมสงเคราะห์
างไฟฟ้
า นายช่
งศิมลพัป์นธ์นินัตกิกสังรคมสงเคราะห์
บรรณารักนายช่
ษ์ แพทย์
ผนไทย
กวิชาการสถิติ นักวินายช่
ทยาศาสตร์
การแพทย์
นักวิเาทศสั
างไฟฟาแนายช่
างศิลปเภสั
นิ ติชกกร
ร
โภชนากร
่มบริหเภสัารชกรจึงโภชนากร
ไม่ได้มีกและกลุ
ารจัด่มบริ
ล�าหดัารบจึการน�
บรรณารักษ์และกลุ
แพทย์แผนไทย
งไม่ได้มาีกเสนอในตาราง
ารจัดลาดับการนาเสนอในตาราง
ารางที่ 1 แสดงจานวนข้าราชการจาแนกตามตาแหน่ง และจานวนข้าราชการที่ป ิบัติงานในกรมอนามัย
ตารางที
่ 1 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกตามต�าแหน่ง และจ�านวนข้าราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ที่ปฏิบัติงานในกรมอนามัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระ ับ
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ร

่าก า ป รี
าน น
238
238
100
100
338
338

ป รี

รอยละ าน น
12.64
12.64 968
968
21.79 349
349
21.79
14.43
14.43 1,317
1,317

รอยละ
51.41
51.41
14.90
14.90
56.23
56.23

ป โท
าน น
569
569
10
10
579
579

ป เอก

รอยละ าน น
30.22
30.22 108
0.43
0.43
0
24.72
24.72 108

รอยละ
5.74
5.74
0.00
0.00
4.61
4.61

ตารางที
แสดงจ�
านวนข้
าราชการและพนั
กงานราชการจ�
แนกตามวุ
ารางที่ 2่ 2แสดงจ
านวนข้
าราชการและพนั
กงานราชการจ
าแนกตามวุฒิกาารศึ
กษาสูงสุดฒิการศึกษาสูงสุด
30

าก ารางที่ 2 แสดงจานวนข้าราชการ และพนักงานราชการกรมอนามัยจาแนกตามวุฒิการศึกษา
สูงสุด มีระดับการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 338 คน(ร้อยละ 14.43) ปริญญาตรี จานวน
1,317 คน(ร้อยละ 56.23) ปริญญาโท จานวน 579 คน และสูงกว่าปริญญาโท จานวน 108 คน (ร้อยละ
4.61 โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาทางการพยาบาล รองลงมาคือวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาทาง
สาธารณสุข และอันดับที่ 3 คือสาขาวิชาทางการแพทย์ นอกจากนั้นเป็นสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น ทันตแพทย์
นักโภชนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น

ระ ับ

่าก า ป รี

ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ร

าน น
238
100
338

ป รี

รอยละ าน น
12.64 968
21.79 349
14.43 1,317

ป โท

รอยละ
51.41
14.90
56.23

าน น
569
10
579

ป เอก

รอยละ าน น
30.22 108
0.43
0
24.72 108

รอยละ
แผนยุทธศาสตร์
5.74
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564
0.00
4.61

จากตารางที
่ 2 แสดงจ�
านวนข้าาแนกตามวุ
ราชการฒิกและพนั
ย
ารางที่ 2 แสดงจ
านวนข้าราชการและพนั
กงานราชการจ
ารศึกษาสูกงสุงานราชการกรมอนามั
ด

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด มีระดับการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน
าก ารางที่ 2 แสดงจานวนข้าราชการ และพนักงานราชการกรมอนามัยจาแนกตามวุฒิการศึกษา
338 คน (ร้อยละ 14.43) ปริญญาตรี จ�านวน 1,317 คน (ร้อยละ 56.23) ปริญญาโท
สูงสุด มีระดับการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 338 คน(ร้อยละ 14.43) ปริญญาตรี จานวน
จ� า นวน
57956.23)
คน ปริและสู
า ปริ579
ญ ญาโท
า นวน
108จานวน
คน108
(ร้ อคนยละ
1,317
คน(ร้อยละ
ญญาโทง กว่
จานวน
คน และสูจ�งกว่
าปริญญาโท
(ร้อยละ4.61)
โดยส่โดยส่
วนใหญ่
ารศึ
กษาในสาขาวิ
ชาทางการพยาบาล
รองลงมาคื
อวุฒิกชาทาง
ารศึกษา
4.61
วนใหญ่มมีวีวุฒุฒิกิการศึ
กษาในสาขาวิ
ชาทางการพยาบาล
รองลงมาคือวุฒ
ิการศึกษาในสาขาวิ
สาธารณสุ
ข และอั
นดับที่ 3 คือสาขาวิ
ชาทางการแพทย์
้นเป็นชสาขาวิ
ชาอื่น ๆ เช่น ทันนอกจากนั
ตแพทย์ ้น
ในสาขาวิ
ชาทางสาธารณสุ
ข และอั
นดับที่ 3นอกจากนั
คือสาขาวิ
าทางการแพทย์
นักเป็
โภชนาการ
วิเคราะห์
นสาขาวินัชกาอื
น่ ๆ เช่นโยบายและแผน
น ทันตแพทย์เป็นันกต้นโภชนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น
Gen

Gen BB
Gen X
Gen Y
Gen M
พ ศ 2489-2507
2489-2507 พ ศ 2508-2522
2508-2522 พ ศ 2523-2533
2523-2533 พ ศ 2534-2540
2534-2540
าน น รอยละ าน น รอยละ าน น รอยละ าน น รอยละ
528
64
3.40
528 28.04
28.04 746
746 39.62
39.62 545
545 28.94
28.94
64
3.40
0.44
81 17.65
53
2
0.44
17.65 323
323 70.37
70.37
53 11.55
11.55
574 65.15
65.15 300
300 34.05
34.05
7
0.79
0.00
574
0.79
0
0.00
1,104
1,104 34.25
34.25 1,127
1,127 34.97
34.97 875
875 27.15
27.15 117
117 3.63
3.63

ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ร

3 แสดงจ�
าราชการและลู
พนักกจ้งานราชการ
และ Generation
ารางทีตารางที
่ 3 แสดงจ่ านวนข้
าราชการานวนข้
พนักงานราชการ
างประจา จาแนกตาม
ลูกจ้างประจ�า จ�าแนกตาม Generation

าก ารางที่ 3 พบว่าเมื่อรวมบุคลากรของกรมอนามัยทั้งสามประเภท(ข้าราชการ พนักงานราชการ
แผนยุทธศาสตร์จากตารางที
การบริ หารกาลัง่ คน3กรมอนามั
2560 –ค2564
พบว่ายเมืพ.ศ.
่อรวมบุ
ลากรของกรมอนามัยทั้ง

3 ประเภท
(ข้ าราชการ พนัก งานราชการ และลูก จ้างประจ� า ) พบว่ า แนวโน้ มของบุ ค ลากร
กรมอนามัยส่วนใหญ่จะอยู่ใน Generation X จ�านวน 1,127 คน (ร้อยละ 34.97)
รองลงมาเป็น Generation BB จ�านวน 1,104 คน (ร้อยละ 34.25) Generation Y
จ�านวน 875 คน (ร้อยละ 27.15) และ Generation M จ�านวน 117 คน (ร้อยละ 3.63)

ช่วงอายุ
ประเภท

≤ 24

25 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 ขึ้นไป

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ข้าราชการ

38

2.02

166

8.82

228

12.11

396

21.03

213

11.31

197

10.46

333

17.68

312

พนักงานราชการ

38

8.28

156

33.99

146

31.81

72

15.69

33

7.19

9

1.96

3

0.65

2

0.44

ลูกจ้างประจำา

0

0.00

0

0.00

1

0.11

24

2.72

55

6.24

127

14.42

292

33.14

382

43.36

76

2.36

332

9.99

3.75 11.64

492

15.27

301

9.34

333

10.33

628

19.48

696

21.59

รวม

ตารางที่ 4 แสดงจ�านวนข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจ�าจ�าแนกตามช่วงอายุ

16.57
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

จากตารางที่ 4 พบว่าแนวโน้มของกรมอนามัยจะมีอตั ราการสูญเสียบุคลากร
เหตุเพราะการเกษียณอายุราชการของบุคลากรทั้ง 3 ประเภท (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ�า) ในอีก 6 ปี ข้างหน้า จ�านวน 696 คน (ร้อยละ 21.59)
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจ�าแนกเป็นประเภทของบุคลากรพบว่าลูกจ้างประจ�าจะมี
อัตราการเกษียณอายุราชการมากที่สุด จ�านวน 382 คน (ร้อยละ 43.36) รองลงมา
เป็นข้าราชการมีอัตราการเกษียณอายุราชการ จ�านวน 312 คน (ร้อยละ 16.57) และ
พนักงานราชการมีอตั ราการเกษียณอายุราชการเพี
ยง จ�านวน 2 คน (ร้อยละ 0.44)
25

แ นภ ที่ 3 แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภทบริหาร อานวยการ และวิชาการ จาแนกโครงสร้างอายุตามระดับ

แผนภูมิที่ 3 แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภทบริหาร อ�านวยการ
ากแ นภและวิ
ที่ 3ชจะพบว่
ย มี แนวโน้
ม ของการสู
ญ เสี ยบข้า ราชการเพราะเหตุ จากการ
าการ าจ�กรมอนามั
าแนกโครงสร้
างอายุ
ตามระดั

เกษียณอายุราชการในอีก 6 ปี ข้างหน้าในอัตราที่สูง โดยเป็นการสูญเสียอัตราข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิ
เศษมากที
103ากรมอนามั
คน รองลงมาเป็
บเชี่ยญวชาญ
จากแผนภู
มิที่ ่สุด3จานวน
จะพบว่
ยมีนแประเภทวิ
นวโน้มชาการระดั
ของการสู
เสียข้จานวน
าราชการ
22 คน และประเภทอานวยการระดับสูง/ต้น รวมกัน จานวน 8 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการ
เพราะเหตุ
จากการเกษียณอายุราชการในอีก 6 ปี ข้างหน้าในอัตราที่สูง โดยเป็นการ
เกษียณอายุราชการโดยรวมทั้งหมดพบว่ามีการเกษียณอายุราชการถึง 133 คน

สูญเสียอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับช�านาญการพิเศษมากทีส่ ดุ จ�านวน 103 คน
รองลงมาเป็นประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน 22 คน และประเภทอ�านวยการ
ระดับสูง/ต้น รวมกัน จ�านวน 8 คน เมือ่ พิจารณาในภาพรวมของการเกษียณอายุราชการ
โดยรวมทั้งหมดพบว่ามีการเกษียณอายุราชการถึง 133 คน
อาวุโส
ชานาญงาน
ปฏิบตั ิงาน
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แ นภ ที่ 4 แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภททั่วไป จาแนกโครงสร้างอายุตามระดับ

แ นภ ที่ 3 แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภทบริหาร อานวยการ และวิชาการ จาแนกโครงสร้างอายุตามระดับ
ากแ นภ ที่ 3 จะพบว่า กรมอนามั ย มี แนวโน้ ม ของการสู ญ เสี ย ข้า ราชการเพราะเหตุ จากการ
เกษียณอายุราชการในอีก 6 ปี ข้างหน้าในอัตราที่สูง โดยเป็นการสูญเสียอัตราข้าราชการประเภทวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์
ระดับชานาญการพิเศษมากที่สุด จานวน 103 คน รองลงมาเป็นประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ การบริ
จานวนหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564
22 คน และประเภทอานวยการระดับสูง/ต้น รวมกัน จานวน 8 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการ
เกษียณอายุราชการโดยรวมทั้งหมดพบว่ามีการเกษียณอายุราชการถึง 133 คน

อาวุโส
ชานาญงาน
ปฏิบตั ิงาน

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

แผนภูมิที่

4

แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภททั่วไป
จ�าแนกโครงสร้างอายุตามระดับ

แ นภ ที่ 4 แสดงแนวโน้มข้าราชการประเภททั่วไป จ26
าแนกโครงสร้างอายุตามระดับ

จากแผนภูมิที่ 4 จะพบว่าแนวโน้มของการสูญเสียข้าราชการประเภท
ากแ นภ
ที่ 4 จะพบว่ายแนวโน้
ม ของการสู
ญเสี ยข้าราชการประเภททั่ว ไปเพราะเหตุจ ากการ
ทั่วไปเพราะเหตุ
จากการเกษี
ณอายุ
าชการในอี
แผนยุทธศาสตร์ การบริ
หารกาลังคน กรมอนามั
ยรพ.ศ.
2560 – 2564ก 6 ปี ข้างหน้าในอัตราที่สูง
เกษียณอายุราชการในอีก 6 ปี ข้างหน้าในอัตราที่สูง โดยเป็นการสูญเสีย ในระดับชานาญงานมากที่สุด และ
โดยเป็
นการสูนระดั
ญเสีบอาวุ
ยในระดั
บช�านาญงานมากที่สุด และรองลงมาเป็นระดับอาวุโส
รองลงมาเป็
โส

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
นา

นั ต

าบา วิชาช

นั วิชา า สา า สุ

นั โ ชนา า

ว งั

แผนภูมิที่ 5 แสดงแนวโน้มข้าราชการในสายงานส�าคัญ
จ�าแนกตามอายุ
ากแ นภ ที่ 5 จะพบว่าข้าราชการกรมอนามัย ในสายงานส าคัญต่อการบรรลุ ยุทธศาสตร์ด้าน

แ นภ ที่ 5 แสดงแนวโน้มข้าราชการในสายงานสาคัญจาแนกตามอายุ

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอัตรามากที่สุดเป็นสายงานพยาบาลวิชาชีพ จานวน 728 คน
รองลงมาเป็
นสายงานนัมกิท
วิชี่ าการสาธารณสุ
ข จาานวน
419 คน และสายงานนายแพทย์
จานวน า92
จากแผนภู
5 จะพบว่
ข้าราชการกรมอนามั
ยในสายงานส�
คัญคน
ต่อการ
โดยในภาพรวมแล้
ว
พบว่
า
กรมอนามั
ย
มี
แ
นวโน้
ม
ของการสู
ญ
เสี
ย
ข้
า
ราชการในสายงานส
าคั
ญ
ต่
อ
การบรรลุ
บรรลุยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีอัตรามากที่สุด
ยุทธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ค่อนข้างสูง
ระดบั
บริหารระดับสูง
บริหารระดับตน้
อา
นวยการสูง
อา
นวยการตน้
ทรงคุณวุฒิ
เชีย่ วชาญ

จา
นวน
1
4
20
4
6
100

รอ
้ ยละ
0.05
0.19
0.94
0.19
0.28
4.68

33
าก ารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากรมอนามัย
มี ข้ า ราชการในสายงานและระดั บ ต าแหน่ ง ที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ทธศาสตร์ ก ารดาเนิ น งานด้ า น
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

เป็นสายงานพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 728 คน รองลงมาเป็นสายงานนักวิชาการ
สาธารณสุ ข จ� า นวน 419 คน และสายงานนายแพทย์ จ� า นวน 92 คน
โดยในภาพรวมแล้วพบว่ากรมอนามัยมีแนวโน้มของการสูญเสียข้าราชการในสายงาน
ส�าคัญต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ค่อนข้างสูง
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากรมอนามัยมีข้าราชการในสายงานและระดับ
ต�าแหน่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและช�านาญการ รวมกัน
จ�านวน 1,303 คน (ร้อยละ 60.92) รองลงมาเป็นประเภทวิชาการระดับช�านาญการ
พิเศษ จ�านวน 396 คน (ร้อยละ 18.51) ประเภททัว่ ไประดับปฏิบตั งิ านและช�านาญงาน
รวมกัน จ�านวน 298 คน (ร้อยละ 13.93) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน
100 คน (ร้อยละ 4.68)
ระดับ
บริหารระดับสูง
บริหารระดับต้น
อำานวยการระดับสูง
อำานวยการระดับต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชำานาญการพิเศษ
ชำานาญการ/ปฏิบัติการ
อาวุโส
ชำานาญงาน/ปฏิบัติงาน

จำานวน
1

ร้อยละ

4

0.19

20

0.94

4

0.19

6

0.28

100

4.68

396

18.51

1,303

60.92

7

0.33

298

13.93

0.05

ตารางที่ 5 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกประเภทตามระดับ
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

27
298 คน(ร้อยละ 13.93) ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จานวน 100 คน (ร้อยละ 4.68
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แผนภูมิที่ 7 แสดงอัตราส่วน (ratio) ระหว่างระดับต�าแหน่ง
ข้าราชการกรมอนามัย
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สายงาน

จำานวน

129
นายแพทย์
90
ทันตแพทย์
488
นักวิชาการสาธารณสุข
50
นักโภชนาการ
777
พยาบาลวิชาชีพ
77
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
528
อื่นๆ
ตารางที่ 6 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกตามสายงาน

ร้อยละ
6.03
4.21
22.81
2.34
36.33
3.60
24.68

จากตารางที่ 6 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกตามสายที่มีความส�าคัญ
ต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยแสดงให้เห็นว่ากรมอนามัย มีข้าราชการปฏิบัติงานในสายงานพยาบาล
วิชาชี พ มากที่สุด จ�า นวน 777 คน (ร้อยละ 36.33) รองลงมาเป็ น สายงาน
นักวิชาการสาธารณสุข จ�านวน 488 คน (ร้อยละ 22.81) และสายงานนายแพทย์
จ�านวน 129 คน (ร้อยละ 6.03)
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สายงาน
นายแพทย์
ทันตแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักโภชนาการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการทั่วไป
เภสัชกร
เทคนิคการแพทย์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิเทศน์สัมพันธ์
รวม

ทรงคุณวุฒิ
1
1
4

เชี่ยวชาญ
50
18
29

1
1

1

6

100

ชำานาญการพิเศษ
78
71
127
31
8
40
4
2
6
2
1
3
1
1
1
1
3
3
3
6
3
1
396

ตารางที่ 7 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกตามสายงานและระดับสูง
(ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับช�านาญการพิเศษ)

จากตารางที่ 7 แสดงจ�านวนข้าราชการจ�าแนกตามสายงานและระดับสูง
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์กรมอนามัยในการเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล
37

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยแสดงให้เห็นว่ากรมอนามัย มีตา� แหน่ง
ในระดับสูงมากที่สุด คือ นักวิชาการสาธารณสุข จ�านวน 160 คน (แยกเป็น ระดับ
ช�านาญการพิเศษ จ�านวน 127 คน ระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน 29 คน และ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 คน) รองลงมาเป็นต�าแหน่งนายแพทย์ จ�านวน 129 คน
(แยกเป็นระดับช�านาญการพิเศษ จ�านวน 78 คน ระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน 50 คน และ
ระดับทรงคุณวุฒิ จ�านวน 1 คน) และต�าแหน่งทันตแพทย์ จ�านวน 90 คน (แยกเป็น
ระดับช�านาญการพิเศษ จ�านวน 71 คน ระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน 18 คน และระดับ
ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 1 คน)
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
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จุดแข็ง

โอกาส

1. ก� า ลั ง คนของกรมอนามั ย มี ข นาดที่
พอเหมาะ ซึง่ เป็นข้าราชการ จ�านวน 1,883 คน
พนักงานราชการ จ�านวน 459 คน ลูกจ้าง
ประจ�า จ�านวน 881 คน โดยกระจายอยู่ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. บุคลากรมีความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลาย
เช่ น นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ฯลฯ โดยมีจา� นวนผูส้ า� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 24.72 และ
ปริญญาโท ร้อยละ 4.61 คิดเป็น 1 ใน 4
ของบุคลากรกรมอนามัย
3. กรมอนามัยมีบุคลากรที่เป็นกลุ่ม คลื่น
ลูกใหม่ (Generation Y & M) ที่มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมที่จะ
เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมพัฒนากรมอนามัย
โดยมีจ�านวนเกือบ 1 ใน 3 ของบุคลากร
ทั้งหมด (ตารางที่ 3 (แสดง Generation &
แผนภูมิที่ 3-5))

1. ข้อตกลงพันธสัญญาบัตรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการด�าเนินงาน
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
2. นโยบายการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy
หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3. กรมอนามั ย ได้ รั บ มอบหมายในการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคเป็ น เลิ ศ
(Prevention & Promotion Excellence)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข)
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จุดอ่อน

อุปสรรค

1. เส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
(Career Path) เพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งระดับสูง
มีสัดส่วนที่น้อย ดังจะเห็นได้จากข้าราชการ
ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ มี เ พี ย ง 6 ต� า แหน่ ง
เมื่อเทียบกับต�าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและ
ช�านาญการพิเศษ คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ
1 : 16.7 : 66
2. การกระจายตัวและสัดส่วนอัตราก�าลัง
ของบุคลากรในการขับเคลื่อนตามภารกิจ
และยุทธศาสตร์กรมไม่เหมาะสม เกิดความ
เลื่อมล�้าทั้งในเชิงของมิติการจัดก�าลังคนใน
การปฏิ บั ติ เ พื่ อ บรรลุ ภ ารกิ จ และมิ ติ ข อง
พื้นที่
3. ระบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพก� า ลั ง คน
ทัง้ การสร้างเส้นทางการฝึกอบรม (Training
Road Map) หรือ กรอบการสัง่ สมประสบการณ์
(Experience Accumulation Framework)
เพื่อให้มีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามบทบาทและภารกิ จ ของกรมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง

1. แนวโน้มของการปรับลดขนาดอัตรา
ก�าลังคนภาครัฐ (Downsizing) โดยเฉพาะ
ในกลุ ่ ม ข้ า ราชการในประเด็ น การบรรจุ
ข้ า ราชการแทนอั ต ราว่ า งจากผลการ
เกษียณอายุราชการ (ตามข้อสั่งการนายก
รัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีมติเห็นชอบ
มาตรการบริ ห ารและพั ฒ นาก� า ลั ง คน
ภาครัฐ (2557-2561))
2. นโยบายเกีย่ วกับพนักงานราชการ แม้จะ
ทดแทนก�าลังคนในส่วนของลูกจ้างประจ�า
และระบบการสร้ า งความก้ า วหน้ า และ
สวั ส ดิ ก ารในกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ จู ง ใจให้ บุ ค ลากร
ในกลุ่มนี้อยู่ในระบบ ท�าให้ในหลายองค์กร
ประสบปัญหาการลาออกและการหมุนเวียน
พนั ก งานราชการในอั ต ราที่ สู ง (คู ่ มื อ
การบริหารระบบพนักงานราชการ)
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บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ 2560 - 2564
สืบเนื่องจากที่กรมอนามัยได้มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการ และกลไก
การด�าเนินงานทีผ่ า่ นมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและความท้าทาย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุ ค ลากรกรมอนามัยและผู้เกี่ยวข้องพัฒนาและด� า เนิ น การระบบส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดท�าแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และตัวชีว้ ดั ทีก่ า� หนด เพือ่ ให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
พั นธกิจ/ภารกิจ : ท�าหน้าที่ในการสั ง เคราะห์ ใช้ ค วามรู ้ และดู ภ าพรวม
เพื่ อ ก� า หนดนโยบายและออกแบบระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการด�าเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

เพือ่ ให้การด�าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนภายในองค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และตอบสนองภารกิจการปฏิรูประบบการสาธารณสุขของประเทศ
ให้ เ ป็ น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ กรมอนามัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบบริหารและวิธีท�างาน
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวัยเรียน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัยท�างาน
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสูงอายุ
กลุ่มที่ 6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุม่ ที่ 7 กลุม่ การคลังและงบประมาณ กลุ่มที่ 8 กลุม่ ข้อมูลการจัดการความรู้
(FIN)
และการเฝ้าระวัง (KISS)
กลุ่มที่ 9 กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (HR)
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โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดแนวทางให้บริหารจัดการคร่อมและ
ข้ามสายงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกพัฒนาระบบการท�างานในส่วนกลางที่มุ่งเน้น
บูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 3 กลุ่ม (HR,
Finance, KM & IT & Surveillance) อย่างเป็นรูปธรรม ด�าเนินการตามแผนบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change & Action plan for change 6 cluster)
ที่เสนอต่อกรมอนามัยให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และก�ากับ ดูแล ติดตาม
รายงานผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท�างาน กลุ่มที่ 9
กลุ่มยุทธศาสตร์ก�าลังคน (HR) ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจด้านการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกรมอนามั ย จึ ง ได้ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� า เนิ น งาน
โดยการจั ด ประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564 เพือ่ ก�าหนด
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
เป้าประสงค์ที่มีเป้าหมายความส�าเร็จของการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
กรมอนามัย คือ “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนากำาลังคน (HR
Strategy and Oragnization) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ : อัตราก�าลังคนพอเพียง และมีสมรรถนะเหมาะสมสามารถขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ได้
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของหน่วยงาน มีสมรรถนะการบริหารก�าลังคนเพือ่ ขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีอัตราก�าลังที่เพียงพอ
(ไม่ต�่ากว่าขั้นต�่าของกรอบอัตราก�าลัง พ.ศ. 2560 - 2564)
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารกำาลังคน
(Manpower management)
เป้าประสงค์ : เพิ่ม บุ ค ลากรที่ มี ส มรรถนะในการสร้ า งงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
จนสามารถเป็นนวัตกร (Researcher & Innovator)
ตัวชี้วัด :
ร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพกรมอนามัยมีสมรรถนะ
ที่เพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่กรมอนามัย 4.0
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรปู ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านกรมอนามัย (Performance
management system)
เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และอ�านวย
ความเป็นธรรม
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงาน (PA) บรรลุเป้าหมาย
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับวัฒนธรรมการทำางาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทำางาน
(Core value & Culture change)
เป้าประสงค์ : เพิ่มความสุข และดุลยภาพชีวิตการท�างาน ให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละของบุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม
2. ร้อยละของบุคลากรมีความสุขในชีวิตการท�างาน
3. ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
จากแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบบริหารและวิธที า� งาน กลุม่ ที่ 9 กลุม่ ยุทธศาสตร์
ก�าลังคน (HR) จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” ดังภาพ

43

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ภาพที่ 6 กรอบแนวทางการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารก�าลังคนกรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564
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ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์การบริ หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 : DoH 4.0’s HR Strategy

เปาประสงค

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
อัตรากําลังคน
1. รอยละของ
<70
70
80
90
100
บการ
<70
70
80
90
100 1.ยกระดั
1.
พอเพียง และมี หนวยงาน* มีสมรรถนะ
บริหารงานทรัพยากร
สมรรถนะ
การบริหารกําลังคนเพื่อ
บุคคลในระดับกรม
เหมาะสมสามารถ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรได
และหนวยงาน
ขับเคลื่อน
อยางมีประสิทธิภาพ
ตามบทบาทหนาที่
ยุทธศาสตรได
หมายเหตุ
ระดับความรับผิดชอบ
หนวยงาน หมายถึง
เพื่อขับเคลื่อน
หนวยงาน ต่ํากวาระดับ
ยุทธศาสตรแบบ
แบบครบวงจร
กรมหนึ่งระดับทั้ง
ครบวงจร
ทั้งหน่
วยงานตาม
หน
วยงานตาม
กฎกระทรวง (หนวยงาน
ที่ปรากฏตาม
กฎกระทรวงโดยอาศัย
อํานาจตาม
พระราชบัญญัติ มาตรา
8 ฉ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน) และหนวยงาน
ตามการบริหารงาน

1. สรางกลไกทางการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระดับกรมและ
ระดับหนวยงาน (HR Cluster, CHRO) โดยมุงเนนการปกครอง
และการพัฒนา
2. เรงรัดการสรรหาบุคลากรเชิงรุกและวิธีการใหมๆ ที่ตอบสนอง
4.0 เชน การบรรจุ
ตอยุทธศาสตรและการกาวไปสู DOH 4.0
ผูทรงคุณวุฒิ ตาม ม.56 (lateral side entry)
3. พัฒนาระบบการธํารงรักษากําลังคนคุณภาพที่มีความสําคัญ
ตอยุทธศาสตรและมีอัตราการสูญเสียสูง โดยแสวงหาวิธีการ
ใหมๆ เชน การจัดสรรทุน การกําหนดเสนทางความกาวหนา
ในวิชาชีพ การสงเสริมกิจกรรมการสรางความผูกพันตอองคกร
เปนตน
4. พัฒนาความโปรงใสของกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคล และพรอมใหมีการตรวจสอบ
5. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคลากรกลุมพนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใหมีคุณคา และสมรรถนะ
เพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร กรมอนามัย ตั้งแต
กระบวนการ สรรหา พัฒนา ธํารงรักษา และมอบหมายงาน

มาตรการ

ตารางที่ 8 แสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการวางแผน, การบริหารและพัฒนาก�าลังคน (HR Strategy and Organization) โดยยึดหลัก
การมีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นธรรม
36
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46

าย น (หนวยงานที่มี
ความจําเปน จะแบงสวน
ราชการ โดยใหมี
หนวยงานอื่น
นอกเหนือจาก
กฎกระทรวงได ตาม
ตามมาตรา
มาตรา
31 31
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
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กลยุทธ

มาตรการ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
กลยุทธ

มาตรการ

1. เรงรัดการปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในสายวิชาชีพ
วิชาการ ทั้งสายงานหลักและสายงานรอง (C reer t ) เพื่อให
ไดบุคลากรที่เขาสูตําแหนงอยางมีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพหนวยงาน และผูรับผิดชอบวิชาชีพในหนวยงาน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนระบบเสนทาง
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ สายวิชาการ (C reer t )
3. พัฒนาระบบและการวางแผนการสืบทอด ทดแทนตําแหนงที่
สําคัญของกรมอนามัย ( u ess r u ess l )
4. เรงรัดการสรางกลไกการหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณในตําแหนงระดับสูง
3. สรางระบบการ
1. สรางกลไกการคัดเลือกและสรรหากําลังคนผูมีสมรรถนะสูง
จัดการ และการบริหาร 2. สรางระบบการพัฒนาสมรรถนะ กรอบการสั่งสม
ผูมีสมรรถนะสูงในดาน ประสบการณ ( er e e u ul t
r e r)
การสรางนวัตกรรม
และเสนทางความกาวหนาสําหรับผูมีสมรรถนะสูง
วิจัย และการวาง
3. สงเสริมโอกาสในการสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตร ( le t
ไปเปนนักวิจัยและนวัตกร
H er r e
e e t)

2. ปรับปรุงเสนทาง
ความกาวหนา (Career
ath) ระบบการสืบทอด
ทดแทน ตําแหนง
ทางการบริหาร และ
ทางวิชาการ
( u ess r
u ess
l )
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

47

48

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
<75 75
75
80
85
90
4. เรงรัดการปรับปรุง
2. รอยละของหนวยงาน <75
2.
80
85
90
กรอบอัตรากําลังกรม
ในสังกัดกรมอนามัยมี
อนามัย ใหสอดคลอง
อัตรากําลังที่เพียงพอ (ไม
(ไม่
ต�า่กาขัว่า้นขัต่้นําต�ของกรอบ
่าของกรอบ
กับการขับเคลื่อน DOH
ต่ํากว
DOH
4.0 4.0
อัตรากําลัง พ.ศ. 2560 2564)
พ.ศ. 2560 -2564)
5. ยกระดับการขยาย
โอกาสความกาวหนาให
บุคลากรมีตําแหนงเพิ่ม
สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
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1. จัดทํากรอบอัตรากําลังในภาพกรม และหนวยงานใหเกิด
ประสิทธิภาพในการแบงงานกันทํา และสามารถกาวหนาใน
สายงานระดับสูง
2. เกลี่ยและการจัดสรรอัตรากําลังใหเปนไปตามยุทธศาสตร
และทิศทางกรมอนามัย
3. สรางกลไกการสื่อสารและการสรางความเขาใจในทุกระดับ
1. เรงรัดการวิเคราะห และจัดทําโครงสรางหนวยงานรองรับ
การเพิ่มตําแหนงระดับสูง
2. จัดทําแผนการกําหนดตําแหนงและการประเมินคางานของ
ตําแหนงระดับสูง ไดแก อํานวยการสูง ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ และอาวุโส
3. มอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและพัฒนาศักยภาพในการ
เขียนการประเมินคางานเพื่อกําหนดตําแหนงระดับสูง

มาตรการ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

er

e e t)

ตัวชี้วัด
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
เพิ่มบุคลากรที่มี 3.
<65 65
65
70
75
80
6.. เรงรัดพัฒนาสมรรถนะ
3. รอยละบุคลากรสาย <65
70
75
80
สมรรถนะใน
วิชาการและสายวิชาชีพ
และขีดความสามารถ
การสราง
กรมอนามัยมีสมรรถนะ
กําลังคนภายในกรม
งานวิจัยและ
ที่เพียงพอในการ
อนามัยใหมีสรรถนะ
นวัตกรรม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสู
ทางวิชาการดานการ
จนสามารถ
กรมอนามัย 4.0
สรางนวัตกรรมและ
4.0
เปนนวัตกร
การวิจัย จนสามารถ
(Resear er
นําไปใชประโยชน
t r)
ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเดนยุทธ าสตรที 22 ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารกําลังคน (

40

1.1. จัดทําหลักสูตรและโปรแกรมการ กอบรมสําหรับบุคลากร
ใหม (On- r
r r ) ใหมีคานิยม สมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญในการรองรับภารกิจกรม
2.2. จัดทําหลักสูตรและโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระหวางปฏิบัติงาน (O
r r
use training)
รองรับสมรรถนะและความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการขับเคลื่อน
ตามภารกิจกรมสูกรมอนามัย 4.0
4.0

มาตรการ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564
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50

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2560
2561
2560 2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะในการคิดเชิงระบบ
และคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอภารกิจ
กรมและหนวยงาน
2. สนับสนุนใหหนวยงานมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย
มาพัฒนา และสรางสรรคการทํางานใหมใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ( r u t t
e )
3. ศึกษา หาวิธี สรางกลไกการทํางานแบบใหมๆ เชน การ
สรางพื้นที่การทํางาน (Workspace) ผานเครือขายออนไลน
1. จัดตั้งสถาบัน กอบรมบุคลากรสาธารณสุขในวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. จัดทําหลักสูตรดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในวิชาชีพที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกรมอนามัย
3. สรางเครือขายกับหนวยงานดานวิชาการในการรวมผลิตและ
พัฒนาบุคลากร ภาคีเครือขาย ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม
4. ผลักดัน และสนับสนุนใหหนวยงานสวนกลางและภูมิภาคเปน
สถาบันในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจกรมอนามัย

กลยุทธ
7. ปรับกระบวนคิดและ
วิธีการทํางานสูการ
ทํางานแบบ Work
rt ดวยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหมๆ

8. พัฒนาระบบการ
สรางสมรรถนะ
กําลังคนในระบบ
สุขภาพ เพื่อรองรับ
และสนับสนุนภารกิจ
สงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
กลยุทธ
9. เรงรัดจัดทําระบบ
9.
ขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการวางแผน
กําลังคนดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมรองรับ
20 ป
ยุทธศาสตรชาติ 20
ดานสาธารณสุข
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1. เรงรัดปรับปรุง ระบบ านขอมูล ในการวางแผนกําลังคน
1.
และเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR D t se HR ut t ) ใหมีความถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบัน
2.
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนกลาง และภูมิภาคในการ
ใชประโยชนจากระบบขอมูล เพื่อการวางแผนกําลังคน

มาตรการ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

51

52
e e t s ste )

ตัวชี้วัด

มาตรการ

1. ยกระดับการถายระดับตัวชี้วัดตั้งแตระดับยุทธศาสตรสูระดับ
หนวยงาน และระดับบุคคล อยางมีความสอดคลองและสราง
และสร้
งผลสั
มฤทธิ์กรมอนามั
ย
ผลสัม าทธิ
กรมอนามั
ย
2. พัฒนาหลักเกณ  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคลใหมีมาตร านกลาง และมีความโปรงใส อํานวย
อ�านวยความเป็
ความเป
นธรรมนธรรม
11.
11. สงเสริมสนับสนุน 1. พัฒนากลไกการจัดสรรและเลื่อนเงินเดือนใหมีความโปรงใส
ระบบการใหคุณคา
และเปนธรรม
และการพัฒนา
2. สรางกลไกการพัฒนาบุคลากรหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรหลังการ
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เพียงพอ ตอการพัฒนาและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุบงปรุ
การทํ
างาน
และปรั
งการท�
างาน
3.
ปฏิบัติงาน
ยกระดับการใหคุณคาของผลงาน ทั้งจากเจาของผลงาน
เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา

คาเปาหมาย
กลยุทธ
2560
2561
2560 2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564
4. รอยละของหนวยงาน <75
<75 75
75
80
85
90
10.
80
85
90
10. สรางระบบการ
มีผลการปฏิบัติงานตาม
ประเมินผลการ
ขอตกลงในการ
ปฏิบัติงานที่โปรงใส
ปฏิบัติงาน ( ) บรรลุ
เปนธรรม และเกิด
เปาหมาย
ประสิทธิภาพ

e
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มีระบบการ
บริหารผล
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และอํานวย
ความเปนธรรม

เปาประสงค

ประเดนยุทธ าสตรที 3 ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย ( er r
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แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ตัวชี้วัด
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คาเปาหมาย
กลยุทธ
256
256 256
256 256
256 256
256 256
256
00
11
2
3
44
เพิ่มความสุข
<55 55
55 60
60 65
65 70
70 12. สงเสริม และสื่อสาร
5.5. รอยละของบุคลากร <55
และดุลยภาพ มีคุณธรรม และ
ใหหนวยงานมีการ
ชีวิตการทํางาน จริยธรรม
ขับเคลือ่ นคานิยม และ
ใหบุคลากรมี
วัฒนธรรมองคกรจนเกิด
คุณธรรม
พ ติกรรมพึงประสงค
จริยธรรม และ
เกิดความผูกพัน 6.. รอยละของบุคลากร <47
<47 47
47 48
48 49
49 50
50 13. สงเสริมและสนับสนุน
ตอองคกร
มีความสุขในชีวิตการ
การจัดการสรางความสุข
ทํางาน
และดุลยภาพชีวิตของ
บุคลากร

e)

มาตรการ
1. เรงรัดและขับเคลื่อนการนําคานิยม ( O H) และวัฒนธรรมองคกร
(H H) สูการปฏิบัติทุกระดับ
2. ยกระดับทุกหนวยงานใหมีการดําเนินงานดานคุณธรรม และ
ความโปรงใสใหมีการดําเนินงานเปนรูปธรรม
3. ยกระดับการปรับปรุงการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยา
จการบ้
ขาราชการกรมอนามัย เพื่อใหสอดคลองกับหลักกการบริ
การบริหหารกิ
ารบ
านเมืานเมื
องทีอ่ดงทีี ด่ ี
1. ยกระดับการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานดานสุขภาพ
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากรในการทํางาน
2. เ าระวังสถานการณความสุขของบุคลากรกรมอนามัย
3. สงเสริมใหหนวยงานมีการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขและ
มีดุลยภาพชีวิตในการทํางาน

ประเดนยุทธ าสตรที 4 : ปรับวัฒนธรรมการทํางาน พัฒนาความสุขในชีวิตการทํางาน (C re lue Culture
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บทที่ 4 แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ
กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มตามแผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ก�าลั ง คน กรมอนามั ย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่ ง อาศั ย ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สถานภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมอนามัย มาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
นโยบายผู้บริหาร เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และกระบวนการ/กิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกื้อหนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยใช้กรอบ
มาตรฐานความส�า เร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุ ค คล ของส� านั ก งาน ก.พ. และ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 ของส�านักงาน ก.พ.ร.
เป็นเครื่องมือในการด�าเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การน�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564
ไปปฏิบัติเป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อด�าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารก�าลังคน และจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และเงื่อนไขเวลาที่ก�าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้มีการน�าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารก�าลังคน ไปปฏิบตั อิ ย่างเกิดผล คือ การสือ่ สารท�าความเข้าใจต่อเป้าหมาย
วิธีด�าเนินการ และผลลัพธ์ที่ข้าราชการและกรมอนามัยจะได้รับ รวมทั้งประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังภาพ
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ภาพที่ 7 แสดงแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคนสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
1. กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารก� า ลั ง คนสู ่ ก ารปฏิ บัติ
เริ่มจากการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส�าคัญของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
กลยุทธ์ และมาตรการส�าคัญ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร
และวิ ธี ท� างาน กลุ่ม ที่ 9 กลุ่ม ยุทธศาสตร์ก�า ลั ง คน (HR) เพื่ อ ให้ ท ราบบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองที่ จ ะสนั บ สนุนการด�าเนินงานตามแผนและมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารก� า ลั ง คนสู ่ ก ารปฏิ บั ติ การน�า
การเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยการปฏิบัติงานต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจ
ของกรมอนามัย สนับสนุนภารกิจของคลัสเตอร์ (Cluster) และหน่วยงานในขอบเขต
ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุง่ ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย
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ตามแผนยุทธศาสตร์ และเร่งสร้างนวัตกรรม (กระบวนการและการบริหารจัดการ)
ทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของกรมอนามัยและภารกิจของหน่วยงาน
2. หน่วยงานทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคจัดท�าแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ของหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
การบริหารก�าลังคน โดยกองการเจ้าหน้าที่ท�าหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย และจัดท�ายุทธศาสตร์ ประสานและด�าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบุคลากรกรมอนามัย ส�าหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) ของส�านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม ท�าหน้าที่ผู้บริหารในระดับรองผู้อ�านวยการในหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยให้มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ขอ้ เสนอแนะ และผลักดันการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน อย่างครบวงจร
ทั้งการวางแผน (HRP) การบริหาร (HRM) และการพัฒนา (HRD) ให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงของกรมส้ อ ดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
การบริหารก�าลังคน ก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน รายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้อ�านวยการ
ส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม พร้อมประสานงาน และให้ความร่วมมือกับผู้บริหารกรม
รวมทั้งกองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ การใช้ข้อมูลร่วมกัน
3. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ น�าไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นกระบวนการ
วางแผน (HRP) และการบริหาร (HRM) น�าเสนอผ่านคลัสเตอร์ (Cluster) ยุทธศาสตร์
ก�าลังคน (HR Strategy) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ส�าหรั บ กระบวนการพั ฒ นา (HRD) ของส� า นั ก /กอง/ศู น ย์ / กลุ ่ ม น� า เสนอผ่ า น
คณะกรรมการจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นสาธารณสุ ข และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
รองรั บ การขับ เคลื่อนระบบส่งเสริม สุขภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เห็ น ชอบ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำาลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564
1. การติดตามผลการดำาเนินงาน (Monitoring)
ในการด�าเนินการก�ากับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 -2564
เพือ่ รักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และประโยชน์
ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ดังภาพ

ภาพที่ 8 แสดงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารก�าลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 - 2564
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1.1 การรายงานผลการดำาเนินงาน
1.1.1 การรายงานด้วยการบั น ทึ ก ข้ อมู ล (Manual) หมายถึ ง
การประเมินผลความก้าวหน้าว่าการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม (HRP, HRM, HRD) สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ได้วางแผนหรือไม่ อย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีผลกระทบ
ต่ อ แผนที่ ไ ด้ ก� า หนดไว้ ห รื อ ไม่ อย่ า งไร โดยผลลั พ ธ์ จ ากการประเมิ น ผลจะเป็ น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ส�าหรับการปรับปรุงแผนหรือการวางแผนในครั้งต่อไป
โดยให้มีการรายงานผลทุกเดือน
1.1.2 การรายงานผ่านระบบ (e-report)
ระบบงานบุคลากร เป็นการรายงานข้อมูลในกระบวนการ/กิจกรรม ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-report) เพื่อใช้สนับสนุน
ประกอบในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น รายงานข้อมูลโครงสร้าง ต�าแหน่ง สายงาน อายุราชการ
ความเคลื่อนไหว (โอน ย้าย ลาออก บรรจุ แต่งตั้ง) รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล เป็นต้น โดยมีการออกรายงานทุกเดือน/6 เดือน
1.2 สถานการณ์เฝ้าระวัง เป็นการรายงานข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวัง
ต่ อความสุ ข (Happiness) ความผูก พัน ของบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก ร (Engagement)
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน/บุคลากร
ในสังกัดกรมอนามัย (ITA) โดยมีการก�ากับ ติดตาม ทุก 6 เดือน
1.3 การประชุม เป็นการประชุมก�ากับ ควบคุม ติดตาม ความส�าเร็จต่อ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้กรมอนามัยบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ
หรื อไม่ โดยการประชุม คณะกรรมการ HR Cluster อนุ ก รรมการ HR และ
คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการก�ากับ ติดตาม
ทุกเดือน/6 เดือน
1.4 การนิเทศงาน เป็นการด�าเนินงานก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงานว่างาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร/หน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด โดยเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงการวางแผนก�าลังคน
การดูแลความเป็นอยู่ การพัฒนา การกระตุน้ จูงใจและรักษาไว้ โดยมีการก�ากับ ติดตาม
จากการตรวจราชการ/นิเทศงาน ของรองอธิบดีกรมอนามัยในระดับกรม 2 ครั้ง/ปี
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2. การประเมินผลการดำาเนินงาน (Evaluation)
2.1 การประเมินผลระดับ ยุทธศาสตร์ การประเมิ น ผลส� าเร็ จ ที่ บงชี้ ว ่ า
การบริ ห ารทรัพยากรบุคคล มีความสอดคล้ อ งกั บเป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และ
พั น ธกิ จ ของกรมอนามัย โดยพิจารณาจากปัจ จั ย ต่ า งๆ เช่ น นโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
พั น ธกิ จ ของกรมอนามั ย ในการปฏิ รู ป ระบบงานสู ่ อ งค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง และ
มีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
และมีธรรมาภิบาล โดยมีการวางแผนและบริหารก�าลังคน กลุม่ ทีม่ ที กั ษะและสมรรถนะสูง
ตลอดจนมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
2.2 การประเมินผลระดับแผนงาน/โครงการ
• ประสิทธิผล ด�าเนินการประเมินผลทีบ่ ง่ ชีป้ ระสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยดูจากความส�าเร็จของกรมอนามัยในการรักษาไว้ซงึ่ ข้าราชการทีม่ คี วามจ�าเป็น
ต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ของกรมอนามัย ความพึงพอใจของข้าราชการและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การมีวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
มีระบบการบริหารผลงานและมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิผล
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
• ประสิทธิภาพ ด�าเนินการประเมินผลที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมอนามัย ซึ่งเน้นความถูกต้อง ทันเวลา มีระบบฐานข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนผลิตภาพก�าลังคน และมีความคุ้มค่า
ตลอดจนมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาพที่ 9 แผนผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคน 5 ปี กรมอนามัย
(พ.ศ. 2560 – 2564)

1. แผนผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำาลังคน 5 ปี กรมอนามัย
(พ.ศ. 2560 – 2564)
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จัดทําแผนยุทธศาสตร
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การบริหารกําลังคน 5 ป บริหารกําลังคนที่
(พ.ศ. 2560
2564) ตอบสนองภารกิจ
2560 –- 2564)
และยุทธศาสตรกรม
กรมอนามั
อนามัย ย

22

กลุมเปาหมาย

สรางกลไกทางการ กรมอนามัย
บริหารทรัพยากร
สํานัก กอง ศูนย
บุคคลทั้งระดับกรม กลุม
และระดับหนวยงาน
(HR Cluster, CHRO)

วัต ุประสงค

จัดตั้งกรรมการบริหาร
กําลังคนระดับกรม
หนวยงาน และวางกลไก
การบริหารงาน

นงาน ครงการ

11

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2560 2561
2561 2562
2563 2564
2564

เปาประสงค : อัตรากําลังคนพอเพียง และมีสมรรถนะเหมาะสมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรได

- กรมมีการจัดตั้ง HR
Cluster
-หนวยงานมีการจัดตั้ง
CHRO และมีการวาง
ระบบบริหารกําลังคน
- กรอบการบริหาร
กําลังคนระดับหนวยงาน
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2. แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารกำาลั54งคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

66

55

6

44

5

433

ลาดับ

3

ลาดับ

CHRO และ HR
e มีสมรรถนะ
ในการบริหาร
กําลังคนใหบรรลุ
ตามเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรการ
วัต ุประสงค
บริหารกําลังคน
CHRO
และ ตHR
จัดทํากรอบอั
รากําลัง
มีสมรรถนะ
ทีe่เหมาะสมต
อการ
ในการบริ
หาร จ
ขับเคลื่อนภารกิ
กํและยุ
าลังคนให
บรรลุ
ทธศาสตร
ตามเปาหมายตาม
กรมอนามัย
แผนยุ
ทธศาสตรการ
หนวยงานในกรมมี
บริ
ารกําลัางลัเหมาะสม
งคน
อัตหรากํ
จัตามกรอบอั
ดทํากรอบอัตตรากํ
รากําาลัลังง
ที่เหมาะสมตอการ
ขัเพืบ่อเคลื
จ
เพิ่ม่อคุนภารกิ
ณคา และ
และยุ
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ใหเหมาะสมตอการขับเคลื่อน
นอยรอยละ 80
ภารกิจและยุทธศาสตร
ของกรอบ
แผนยุาทแหน
ธศาสตร์
ลังคคน
กรมอนามั
ย พ.ศ.ง 2560 – 2564
: DoHา4.0’s
กําหนดตํ
งระดับกสูงารบริเพืห่อารกํ
เพิ่มคุาณ
า และ
อํานวยการสู
จํานวนการกํ
หนด HR3 Strategy
3
ทางดานสายงานบริหาร โอกาสความกาวหนา
ตําแหนงระดับ
วิชาการ และสนับสนุน ในสายงาน
อํานวยการสูง

กยภาพตรากํ
CHRO
จัพัดฒทํนาศั
ากรอบอั
าลัง
และ
HRวยเพื
e ่อสนองตอบ
ของ
ของหน
หน
วยงานในการบริ
ตอการพั
ฒนาเปน หDารH
กํ4.0
าลังคน

นงาน ครงการ

พัฒนาศักยภาพ CHRO
และ HR e ของ
หนวยงานในการบริหาร
กําลังคน

นงาน ครงการ

55

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2560 2561
2561 2562
2563 2564
2564

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564

เพิ่มโอกาสความกาวหนา
ในสายงานใหบุคลากร

หนวยงานมีอัตรากําลัง
เหมาะสม และเพียงพอ

หนกวรอบอั
ยงานมีตรากํ
สมรรถนะ
ได
าลังของ
เพียวงพอในการบริ
หน
ยงานในการบริหาร
หาร
คนใหเกิด
กําลังคน
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
หนวยงานมีอัตรากําลัง
เหมาะสม และเพียงพอ
ไดกรอบอัตรากําลังของ
หนวยงานในการบริหาร
กํา่มลัโอกาสความก
งคน
เพิ
าวหนา
ในสายงานใหบุคลากร

ลทีคาดวา ะ ดรับ

หนวยงานมีสมรรถนะ
เพียงพอในการบริหาร
กําลังคนใหเกิด
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

65

66

ทบทวน และจัดทํา
เสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career
t ) ดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม และสายงาน
สนับสนุน

จัดทําหลักเกณ  และ
แผนระบบสืบทอด
ทดแทนตําแหนงสําคัญ
ทางยุทธศาสตรการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

7

8

กลุกลุมมเปเปาหมาย
าหมาย

ขาราชการกรมอนามัย
มีกรอบการสั่งสม
ประสบการณตาม
เสนทางความ
กาวหนาในสาย
อาชีพ ที่ตอบสนอง
ตอภารกิจและ
ยุทธศาสตรกรม

นายแพทย
ทรงคุ
ณวุฒิ ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการ
เชีสาธารณสุ
่ยวชาญ ขสาย
สงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการ
สาธารณสุขสาย
่งแวดลอม เศษ
ชําสินาญการพิ
นักโภชนาการ
หมายเหตุ
ตาม และ
สายงานอื
่นๆ
โครงสรางใหม
วางกําลังคน
อํานวยการต
น สูง
(สามารถกํ
าหนด
สมรรถนะที่
ิ ตน.)
ตําทรงคุ
แหนณ
งไดวุฒ158
158
เหมาะสมในการสืบ อาวุ
เชี่ยโสวชาญ
ทอด ทดแทน
ตําแหนงสําคัญทาง
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

วัตวัตุประสงค
ุประสงค
ยละของสายงาน
จํราอนวนการกํ
าหนด
ตํกรมอนามั
าแหนงระดัยมีบกรอบ
การสัณ่งวุสมฒิ
ทรงคุ
ตาม
จํประสบการณ
านวนการกําหนด
นทางงระดับ
ตํเส
าแหน
าวหน
เชีความก
่ยวชาญต
อปาใน
สายอาชีพ
จํานวนการกําหนด
ตําแหนงระดับชํานาญ
การพิเศษตอป
รอยละของตํ
าแหน
(เปาหมาย
1 ใน
3ง
เปาหมายมี
บุคลากร
ของ
ตน.ที่กําหนดได
)
่อสืบทอดาหนด
จํเพื
านวนการกํ
ตํทดแทนตํ
าแหนงระดัาบแหน
อาวุงโส
(หนวยงานมีการ
จัดทําแผนสืบทอด
ทดแทนตําแหนง
สําคัญในอัตราอยาง
นอย 1 ตําแหนงตอ 3
u ess r (1 3))

ตัตัววชีชี้ว้วัดัด

55

80

20
20

10
10

8880

เปเปาาหมาย
หมาย

แผนยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์การบริ
การบริหหารกํ
ารกําลัาลังคน
งคนกรมอนามั
กรมอนามัยยพ.ศ.
พ.ศ.2560
2560––2564
2564: :DoH
DoH4.0’s
4.0’sHR
HRStrategy
Strategy
แผนยุ

นงาน
นงานครงการ
ครงการ

ลาดั
บบ
ลาดั

56
57
ระยะเวลาดาเนิ
ระยะเวลาดาเนินนงาน
2560
2560
2561 2562
2562 2563
2560 2561
2561
2562
2563 2564
2564

หนวยงานมีกําลังคนที่มี
สมรรถนะเหมาะสม และ
คุณสมบัติพรอมเพื่อเขาสู
ตําแหนง

ลังคนมี
รรถนะที
่
ธํกํารงรั
กษาสและจู
งใจให
เขาสู
บุเหมาะสมเมื
คลากรอยูใ่อนระบบ
ตําแหนง
ยกระดับคุณคาของ
บุคลากรตอการเปน
National และ
Regional lead

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดชช บบ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

ทบทวน และจัดทํา
เสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career
t ) ดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม และสายงาน
สนับสนุน

จัดทําหลักเกณ  และ
แผนระบบสืบทอด
ทดแทนตําแหนงสําคัญ
ทางยุทธศาสตรการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

77

8

วางกําลังคน
สมรรถนะที่
เหมาะสมในการสืบ
ทอด ทดแทน
ตําแหนงสําคัญทาง
ยุทธศาสตรการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

ขาราชการกรมอนามัย
มีกรอบการสั่งสม
ประสบการณตาม
เสนทางความ
กาวหนาในสาย
อาชีพ ที่ตอบสนอง
ตอภารกิจและ
ยุทธศาสตรกรม

วัต ุประสงค
นายแพทย ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการ
สาธารณสุขสาย
สงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการ
สาธารณสุขสาย
สิ่งแวดลอม
นักโภชนาการ และ
สายงานอื่นๆ
อํานวยการตน สูง
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

รอยละของตําแหนง 80
80
เปาหมายมีบุคลากร
เพื่อสืบทอด
ทดแทนตําแหนง
(หนวยงานมีการ
จัดทําแผนสืบทอด
ทดแทนตําแหนง
สําคัญในอัตราอยาง
นอย 1 ตําแหนงตอ 3
u ess r (1:3))
(1 3))

รอยละของสายงาน 80
80
กรมอนามัยมีกรอบ
การสั่งสม
ประสบการณตาม
เสนทาง
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ

ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 : DoH 4.0’s HR Strategy

นงาน ครงการ

ลาดับ

57
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564
2564

หนวยงานมีกําลังคนที่มี
สมรรถนะเหมาะสม และ
คุณสมบัติพรอมเพื่อเขาสู
ตําแหนง

กําลังคนมีสรรถนะที่
เหมาะสมเมื่อเขาสู
ตําแหนง

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

67

68

10
10

9

ลาดับ

วัต ุประสงค

สายวิชาการ
- นายแพทย
ทันตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักโภชนาการ
สายสนับสนุน
- นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
- นักทรัพยากร
บุคคล
สายงานอื่นๆ

ระดับกรม
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ระดับหนวยงาน
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

กลุมเปาหมาย
80
80

เปาหมาย

จํานวนขาราชการที่ 30
30
กําหนดเพื่อเขาสู
การเปนขาราชการ
ผูมีสรรถนะสูงตอป

รอยละของ
หนวยงานมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยน
งานเปนไปตาม
หลักเกณ 

ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์ การบริ หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 : DoH 4.0’s HR Strategy

เพิ่มกรอบการสั่งสม
ประสบการณ
( er e e
u ul t
r e r หรือ
) ใหกับ
ขาราชการ
จัดทําเสนทาง
เตรียมความพรอม
ความกาวหนา กรอบการ ขาราชการที่มี
สั่งสมประสบการณ และ สมรรถนะสูงกอน
สรรหาขาราชการผูมี
เขาสูตําแหนง และ
สมรรถนะสูง
สรางโอกาสใหได
( le t u ess r)
แสดงศักยภาพ
“ u e er t
t Dr e D H4.0
4.0
DD”

จัดทําหลักเกณ  และ
ขับเคลื่อนการหมุนเวียน
เปลี่ยนงานเพื่อเพิม่ พูน
ประสบการณ (
rotation)

นงาน ครงการ

58
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562 2563
2563 2564
2564

กรมมีบุคลากรทีม่ ี
สมรรถนะสูงเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนอง
ยุทธศาสตรกรม

ขาราชการมีสมรรถนะที่
เพียงพอตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจและ
ยุทธศาสตรกรม และ
เตรียมความพรอมกอน
เขาสูตําแหนงระดับสูง

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

จัดทํากรอบ และ
กระบวนการสรรหาผูมี
สมรรถนะสูงในการ
4.0
ขับเคลื่อน D H 4.0

สรางคุณคา และพัฒนา
สมรรถนะดานการนํา
และวิชาการ พนักงาน
ราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
4.0
ขับเคลื่อน D H 4.0
(r
R
)

11
9

12
12

พัฒนาศักยภาพ
พนักงานราชการ
และพนักงาน
กระทรวง ในการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย

สรรหากําลังคนที่มี
สมรรถนะสูงในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
และยุทธศาสตรกรม

วัต ุประสงค
ขาราชการ
ระดับเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิ
ตาม ม.56
56
พนักงานราชการ
กลุมศักยภาพสูง
พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

กลุมเปาหมาย
55

เปาหมาย

รอยละของพนักงาน 80
80
ราชการ และ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขมี
สมรรถนะเพียงพอ
ในการเคลื่อน
ภารกิจกรม

จํานวนบุคลากรผูมี
สรรถนะสูงที่ไดรับ
การสรรหาตอป

ตัวชี้วัด

แผนยุทธศาสตร์การบริ หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 : DoH 4.0’s HR Strategy

นงาน ครงการ

ลาดับ

59
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562 2563
2563 2564
2564

พนักงานราชการและ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ มี
ความรักความผู
ผูกพันกักบพันกับ
กรมอนามัย และลด
ปญหาการสูญเสีย
บุคลากร

กรมมีบุคคลากรทีม่ ี
สมรรถนะสูงเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตอบสนอง
ยุทธศาสตรกรม

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

69

70

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรบรรจุใหมสูการ
เปนบุคลากรกรมอนามัย
มืออาชีพ

พัฒนาศักยภาพผูนําการ
เปลี่ยนแปลง Our ll
Our uture O O

14
14

15
15

กําหนดนโยบาย
สนับสนุน เอื้ออํานวย
เพื่อการวิจัยพัฒนา
ดานกําลังคน และ
จัดทํา สนับสนุน
หนวยงานใหจัดทํา
หลักสูตรเพื่อขับเคลื่อน
งาน สส. สวล.
เตรียมความพรอม
และสรางสมรรถนะ
บุคลากรตอการ
ปฏิบัติภารกิจ
กรมอนามัย
พัฒนาศักยภาพ
ขาราชการเปนผูนํา
การเปลีย่ นแปลง

วัต ุประสงค
มีการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนากําลังคนดาน
สงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม
และมีการ
ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

- บุคลากรภายในกรม
- บุคลากรในระบบ
สุขภาพ ทั้งใน
กระทรวง
สาธารณสุข และ
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
อปท.
ขาราชการ พรก
พกส.บรรจุ ใหมใน
ระยะเวลา 6 เดือน
95
95

เกิด
สถาบัน

เปาหมาย

ขรก.ระดับ
รอยละของบุคลากร 80
80
ปฏิบัติการ
มีสมรรถนะตาม
ชํานาญการ จํานวน หลักสูตร
30 - 40
30
40 คน ตอรุน

รอยละของ ขรก.
พรก. พกส. ไดเขา
รวมโปรแกรม
พัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย
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จัดตั้งสถาบันพัฒนา
กําลังคนดานสงเสริม
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม

นงาน ครงการ

13
13

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563 2654
2564

เกิด lu teer r ใน
การนํากรมอนามัยไปสู
ภาจกิจ และยุทธศาสตร
ตามเปาหมาย

ขรก. พรก. พกส. มีความ
พรอม และสมรรถนะตอ
การปฏิบัตภิ ารกิจกรม
อนามัย

กําลังคนกรมอนามัย และ
กําลังคนในระบบสุขภาพมี
โอกาสเขาถึงการพัฒนา
ศักยภาพที่มีคณ
ุ ภาพ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

ประเดนยุทธ าสตรที 22 ยกระดับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารกําลังคน (
er
e e t)
เปาประสงค : เพิ่มบุคลากรที่มีสมรรถนะในการสรางนวั
ตกรรม
จนสามารถเป
นนวัตกร ( นนวตั
t r)รกร (Researcher & Innovator)
งานวิ
จัยและนวั
ตรกรรมจนสามารถเป็

60

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน
- คณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุข

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

วัต ุประสงค

พัฒนาสมรรถนะ และ พัฒนาศักยภาพ
เตรียมความพรอมสูการ ขาราชการใหมี
เปนผูบริหาร : NegSOF สมรรถนะการเปน
ผูนํา ผูบริหาร

นงาน ครงการ
ขรก.ระดับชํานาญ
การพิเศษ
เชี่ยวชาญ จํานวน
30 – 40 คน ตอ
รุน
กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

รอยละของบุคลากร 80
มีสมรรถนะตาม
61
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2654
ลทีคาดวา ะ ดรับ

รับ ิดช บ
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- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมกการ
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ระยะเวลาดาเนินงาน
ยุทธศาสตรกําลังคน
ลาดับ
นงาน ครงการ
วัต ุประสงค
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ลทีคาดวา ะ ดรับ
รับ ิดช บ
2560
2562 2563
- คณะกรรมการจัดตั้ง
2560 2561
2561 2562
2563 2654
2564
16
นาสมรรถนะ
- กองการเจ
าหนคาลากร
ที่
นพัฒนาบุ
16 พัฒนาศั
80
17
กยภาพสูกและ
าร พัฒนาศักยภาพ
ขรก.ระดับชํานาญ รอยละของบุคลากร 80
บุคลากรสามารถผลิตงาน สถาบั
เตรีนยนัมความพร
การ บุขาคราชการให
มี าง ปฏิ
การพิ
Cluster ข
นสาธารณสุ
เป
กสรางนวัอตมสู
กรรม
ลากรในการสร
บัตเิกศษาร และ
มีสมรรถนะตาม
วิชาการเปนที่ยอมรับ และ ด- าHR
- คณะอนุ ก รรมกการ
เป
นผูบกริวิหจาร
NegSOF
สมรรถนะการเป
น เชี
วชาญ จํานวน หลักสูตร
และนั
ัยมือ: อาชี
พ
และผลิตนวัตกรรม
ชํา่ยนาญการ
เตรียมความพรอมสู
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ผูนํา ผูบริจหัยาร
30
40
ตอ
30
-– 40
( e
tr
และงานวิ
จํานวน
30คน– 40
ตําแหนงทางวิชาการ
ยุทธศาสตรกําลังคน
รุน อรุน
Researcher)
คนต
ระดับสูง
18 พัฒนาศักยภาพสูการ พัฒนาศักยภาพ
ขรก.ระดับชํานาญ รอยละของบุคลากร 80
บุคลากรสามารถผลิตงาน - คณะกรรมการจัดตั้ง
17
การ บุพัคฒลากรในการสร
นาศักยภาพ าง การพิ
ขรก.ระดั
คลากร 80
บุวิชคาการที
ลากรสามารถผลิ
17 พัเปฒนนาศั
80
นักสรกยภาพสู
างนวัตกรรม
เศษบและ
มีรอสยละของบุ
มรรถนะตาม
่เปนที่ยอมรัตบงาน สถาบันพัฒนาบุคลากร
เปนนักสร
ตกรรม
บุคลากรในการสร
ปฏิ่ยบวชาญ
ัติการจํและ
มีสมรรถนะตาม
วิชาการเป
นที่ยอมรัอบมสู
และ
และนั
วิจาัยงนวั
มืออาชี
พ
และผลิ
ตนวัตกรรมาง เชี
านวน หลั
กสูตร
และเตรี
ยมความพร
 ดานสาธารณสุข
และนับสูกงวิจ( ัยมืออาชีeพ
และผลิตนวั
ชํานาญการ
ยมความพร
มสู
ระดั
และงานวิ
จัยตกรรม 30
– 40 คนตอรุน หลักสูตร
ตํเตรี
าแหน
งทางวิชอาการ
30 –- 40
40
( e t r Rese
t rr er) และงานวิจัย
จํานวน 30
ตําแหน
ระดั
บสูง ทางวิชาการ
รุน บกลาง บุคลากรมีความรูใน 80
บสูง
19 Researcher)
จัดทําหลักสูตรออนไลน พัฒนาศักยภาพ
ผูคนต
บริหอารระดั
บุระดั
คลากรสามารถ
18 แบบ
80
18
พัฒนาศัelกยภาพสู
การ พับุคฒลากรกรมอนามั
นาศักยภาพ ย ระดั
ขรก.ระดั
บชํานาญ
รอusยละของบุ
บุคลากรสามารถผลิ
ตงาน
–Learning
บตนและผู

ess uคลากร
e s 80
ปฏิ
บัติงานไปในทิศทาง
เป่อนงนัDกสรHางนวั
คลากรในการสร
การพิ
มีสมรรถนะตาม
วิชาการที่เจปนและ
ที่ยอมรับ
เรื
4.0ตsกรรม บุในผู
บริหารระดับ าง ปฏิ
บัตเิใศษ
นทุและ
กการ
ของกรม
ตามภารกิ
และนั
วิจัยมือuอาชีeพs และผลิ
ตนวับตตกรรม
วชาญ จํานวน หลักสูตร
ยมความพร
us กess
กลาง ระดั
น และ จเชีา่ยงงาน
ยุและเตรี
ทธศาสตร
กรม อมสู
ระดับสูง (
e
และงานวิ
ตําแหนงทางวิชาการ
40 คนตอรุน
ผูปฏิบตั ิใหจเขัยาใจถึง 30 –- 40
t r Rese r er) ภารกิจของกรม
ระดับสูง
19 จัดทําหลักสูตรออนไลน พัฒนาศักยภาพ
80
19
ผูบริหารระดับกลาง บุคลากรมีความรูใน 80
บุคลากรสามารถ
แผนยุ
ธศาสตร์การบริบุคหลากรกรมอนามั
ารกําลังคน กรมอนามั
: DoHu 4.0’s
แบบ
el ท–Learning
ย ระดับตยนพ.ศ.
และผู2560 – 2564
us ess
e s HR Strategy
ปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เรื่อง D H 4.0
ในผูบริหารระดับ
ปฏิบัติในทุกการ
ของกรม
ตามภารกิจ และ
4.0 s
us ess u e s กลาง ระดับตน และ จางงาน
ยุทธศาสตรกรม
ผูปฏิบตั ิใหเขาใจถึง
ภารกิจของกรม

16

ลาดับ

61

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

71

72

หลักสูตรนักบริหารงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมสุขภาพ

หลักสูตรแพทยเวช
กรรมปองกัน
(ดานสาธารณสุข)

หลักสูตรทันต
สาธารณสุข 4 เดือน

20
20

21
21

22
22

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบ
สุขภาพใหมี
สมรรถนะในการ
บริหารงานเพื่อ
แกไขและพัฒนา
งานอนามัย
สิ่งแวดลอมและ
สงเสริมสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพ
แพทยใหมี
สมรรถนะในการ
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม
พัฒนาศักยภาพ
ทันตบุคลากรใหมี
สมรรถนะในการ
ดําเนินงานทันต
สาธารณสุข

วัต ุประสงค

ทันตแพทย
ทันตาภิบาล
นวก.สธ.
(ทันตสาธารณสุข)

นายแพทย

บุคลากรกรม
อนามัย และ
ผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขในระบบ
สุขภาพไดแก สธ.,
อปท., ภาคเอกชน
ล รุนละ 30
30 คน

กลุมเปาหมาย

รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

80
80

80
80

80
80

เปาหมาย
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นงาน ครงการ

ลาดับ

62
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562 2563
2563 2654
2564

มีกําลังคนในระบบสุขภาพ
เพียงพอในการขับเคลื่อน
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มีกําลังคนในระบบสุขภาพ
เพียงพอในการขับเคลื่อน
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มีกําลังคนในระบบสุขภาพ
เพียงพอในการขับเคลื่อน
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุกรรมการขับ
เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
กําลังคน
- คณะกรรมการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุข

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

หลักสูตรนักวิชาการ
สาธารณสุข
(ดานสงเสริมสุขภาพ)

23

วัต ุประสงค

80
80

พยาบาลวิชาชีพ

รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

80
80

นัพยาบาลวิ
กวิชาการสาธารณสุ
ชาชีพ ข รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

เปาหมาย

63

80

เปาหมาย

80
80

รอยละผูเขารับการ
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตตัรวชี้วัด

ตัวชี้วัด

าการ
นักวิชาการสาธารณสุ
ข รอยละผูเขารับการ
สาธารณสุข
อบรมผานเกณ 
ประเมินตาม
หลักสูตร

กลุมเปาหมาย

นักวิชาการ
สาธารณสุข

กลุมเปาหมาย
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พัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข
ใหมีสมรรถนะในการ
งเสริม
ลาดับ
นงาน ครงการ ดําเนิวันตงานส
ุประสงค
สุขภาพ
23
23 หลักสูตรนักวิชาการ
24
พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
(ดานส
งเสริยมสุขภาพ)
นอนามั
ใหมีสมรรถนะในการ
งเสริมย
สิ่งแวดลอม)
ดําเนินงานส
งานอนามั
ภาพ อม
สิสุ่งขแวดล
24 หลักสูตรพยาบาล
24
รนักวิชาการ
25
พัฒนาศั
นาศักกยภาพ
ยภาพ
สาธารณสุ
กวิชาการสาธารณสุ
สงเสริมสุขขภาพ 10 วัน นัพยาบาลวิ
ชาชีพใหมขี
(ดานอนามัย
ใหมีสมรรถนะในการ
สมรรถนะในการ
สิ่งแวดลอม)
ยม
ดําเนิ
เนินนงานอนามั
งานสงเสริ
สุสิข่งแวดล
ภาพอม
25
พัฒนาศักยภาพ
25 หลักสูตรพยาบาล
10 วัน พยาบาลวิชาชีพใหมี
สงเสริมสุขภาพ 10
สมรรถนะในการ
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ

นงาน ครงการ

ลาดับ

63

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562 2563
2563 2654
2564

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2654

รับ ิดช บ

รับ ิดช บ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุกรรมการขับ
เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
กําลังคน
มีกําลังคนในระบบสุขภาพ - กองการเจ
าหนาทีด่ ตั้ง
คณะกรรมการจั
เพียงพอในการขับเคลื่อน สถาบั
- HR Cluster
นพัฒนาบุคลากร
-ดาคณะอนุ
กรรมการขั
งานสงเสริมสุขภาพและ
นสาธารณสุ
ข บ
เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
อนามัยสิ่งแวดลอม
กําลังคน
มีกําลังคนในระบบสุขภาพ - คณะกรรมการจัดตั้ง
เพียงพอในการขับเคลื่อน สถาบันพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มีกําลังคนในระบบสุขภาพ
เพียงพอในการขับเคลื่อน
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

มีกําลังคนในระบบสุขภาพ
เพียงพอในการขับเคลื่อน
งานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัลที
ยสิคาดว
่งแวดลา อะม ดรับ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

73

74

วิจัยความพอเพียง และ
สมรรถนะกําลังคน
สงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
ระบบสุขภาพ

ปรับปรุง ระบบ
านขอมูล ในการ
วางแผนกําลังคน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR D t se
HR ut t )
ใหมีความถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบัน

26
26

27
27

ศึกษาความ
ครอบคลุม และ
ประสิทธิภาพของ
กําลังคนระบบ
สุขภาพที่ตอบสนอง
ภารกิจสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบ
านขอมูล ในการ
วางแผนกําลังคน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (HR
D t se HR
ut t ) ใหมี
ความถูกตอง
ครบถวน เปน
ปจจุบัน

วัต ุประสงค

ตัวชี้วัด

HR,

Cluster

งานวิจัย
สําเรจ
และไดรับ
การ
เผยแพร

เปาหมาย

ความสําเรจของการ านขอมูล
พัฒนา HR
มีความ
ut t
พรอมใช
และมี
ความ
สมบูรณ
ของขอมูล
มากกวา
รอยละ
60
60

กําลังคนในภาค
ความสําเรจของการ
สาธารณสุขระดับ
ดําเนินงานวิจัยได
จังหวัด อําเภอ และ บรรลุความสําเรจ
ตําบล และ
กําลังคนในภาค
ทองถิ่น

กลุมเปาหมาย
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นงาน ครงการ

ลาดับ

64
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563 2654
2564
รับ ิดช บ

มีขอมูลบุคลากรทีส่ มบูรณ - กองการเจาหนาที่
เพียงพอในการวางแผน
- HR Cluster
- คณะอนุกรรมการขับ
และขับเคลื่อนงาน
เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร
กําลังคน

ขอเสนอเชิงนโยบายใน
ดานกําลังคนสงเสริม
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอมในระบบ
สุขภาพ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

28
28

ลาดับ

วัต ุประสงค
HR,

Cluster

กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

จํานวนกระบวนงาน อยางนอย
ที่ดําเนินงานผาน
2 งานตอป
แอพพลิเคชั่น

ตัวชี้วัด
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พัฒนาระบบการ
เพื่อลดระยะเวลา
บริหารงานบุคลากรผาน และอํานวยความ
แอพลิเคชั่น
สะดวกในการ
บริหารงานบุคคล

นงาน ครงการ

65
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2563 2564
2654
2560 2561
2561 2562
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

กองการเจาหนาที่

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

75

76

กําหนดหลักเกณ  แนว
แนวทางการถ่
ายระดั
ทางการถายระดั
บ บ
ตัวชี้วัดตั้งแตระดับ
ยุทธศาสตร สูระดับ
หนวยงาน และระดับ
บุคคล

29
29

กลุมเปาหมาย

ยกระดับการถาย
คณะอนุกรรมการ
ระดับตัวชี้วัดตั้งแต
ระดับยุทธศาสตร สู
สู่ระดับบหน
หน่ววยงาน
ยงาน
ระดั
และระดับบุคคล
อยางมีความ
สอดคลองและสราง
ผลสัม ทธิกรม
กรมอนามั
อนามัย ย

วัต ุประสงค

เปาหมาย

ระดับคะแนนเฉลี่ย มากกวาระดับ 44
ความสอดคลอง
ของ กับ
กรม

ตัวชี้วัด
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นงาน ครงการ

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2560 2561
2561 2562
2563 2654
2564

ประเดนยุทธ าสตรที 33 ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย ( er r
e
e e t s ste )
บริหหารผลการปฏิ
าน ่มีประสิทธิภาพ และอํานวยความเปนธรรม
เปาประสงค : มีระบบการบริ
ารผลปฏิบบัตตั ิงงิ านที

66

ลทีคาดวา ะ ดรับ

- ก.พ.ร.
- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564
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ทบทวน และกําหนด
เพื่อจัดทําเครื่องมือ HR luster,
ระดับความสําเรจ - สมรรถนะหลัก
บุคลากรกรมมี
สมรรถนะหลักของกรม ในการพัฒนา
อนุกรรมการ
ในการจัดทํา
ของกรม
สมรรถนะที่เหมาะสม
(C re C ete ) บุคลากรให
, ผูบริหาร
สมรรถนะของกรม - สมรรถนะของ
ในการขับเคลื่อน
และสมรรถนะของสาย สอดคลองกับภารกิจ และบุคลากรทุก และสายงาน
สายงาน 4 กลุม
ภารกิจและยุทธศาสตร
งาน ( u t l
และยุทธศาสตรกรม ระดับ
กรม
C ete ) 4 กลุม
ไดแก
-กลุมวิชาการ ระดับ
ชพ.-ทว.
- กลุมวิชาการ ปก.-ชก.
67
- กลุมสนับสนุน อว.
- กลุมสนับสนุน ปง.ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับ
นงาน ครงการ
วัต ุประสงค
กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ลทีคาดวา ะ ดรับ
ชง.
2560
2562 2563
2560 2561
2561 2562
2563 2654
2564
31
มพัและกํ
ฒนาศัากหนด
ยภาพ ผูเพืเข่อาจัรดวทํมประชุ
าร CHRO รระดั
อยละของ
30
ทบทวน
าเครื่อมงมืมีอ ผูHRบริหluster,
บความสําเรจ -80สมรรถนะหลัก
บุคลากรกรมมี
30 ประชุ
หน
วยงานในการถ
าย
ความรู
ม
ผูในการจั
เขารวมประชุ
สมรรถนะหลั
กของกรม
ในการพัในการจั
ฒนา ดทํา ตัอนุวแทนกลุ
กรรมการ
ดทํา มมี ของกรม
สมรรถนะที่เหมาะสม
ระดั
บตัCวชี้วัดตัete
้งแตระดั)บ บุคทีลากรให
่ตอบสนองตอ ยุทธศาสตร
ความรู
ในการถาย - สมรรถนะของ
(C re
, ผูบริหาร
สมรรถนะของกรม
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร สูระดับ
านวยการ
และก ระดั
บตัวชี้วัด
และสมรรถนะของสาย
สอดคลองกับภารกิจ อํและบุ
คลากรทุ
และสายงาน
สายงาน 44 กลุม
ภารกิจและยุทธศาสตร
หนวยงาน
และระดั
วแทน
สายงาน
งาน
( u(Functional)
t lบ
และยุทธศาสตรกรม ตัระดั
บ หัวหนา
กรม
งาน
Cบุคคล ete ) 4 กลุม
ไดแก
-กลุมวิชาการ ระดับ
ชพ.-ทว.
- กลุมวิชาการ ปก.-ชก.
ทธศาสตร์
-แผนยุ
กลุมสนั
บสนุน อว.การบริ หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560 – 2564 : DoH 4.0’s HR Strategy
- กลุมสนับสนุน ปง.ชง.
31
80
31 ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผูเขารวมประชุมมี ผูบริหาร CHRO รอยละของ
80
หนวยงานในการถาย
ความรูในการจัดทํา ตัวแทนกลุม
ผูเขารวมประชุมมี
ระดับตัวชี้วัดตั้งแตระดับ ที่ตอบสนองตอ ยุทธศาสตร
ความรูในการถาย
ยุทธศาสตร สูระดับ
อํานวยการ และ ระดับตัวชี้วัด
หนวยงาน และระดับ
ตัวแทน หัวหนา
หัวหน้างาน
บุคคล
งาน

30

- ก.พ.ร.
- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

- ก.พ.ร.
- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

77

สอดคลองของการ
ถายระดับตัวชี้วัด
จากหนวยงานสู
บุคคล

พนักงานราชการ
ที่ไดรับการถาย
ระดับตัวชี้วัด

78
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ของการสุมประเมิน ความสอดคลอง
สะทอนความสําเรจ
ความสอดคลอง
และขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัดของ
ของตัวชี้วัดระดับ ในการถายระดับ
หนวยงาน
บุคคลและระดับ
ตัวชี้วัด
หนวยงาน
33 จัดทําเครื่องมือประมวล เพื่อเปนคลังตัวชี้วัด กรรมการ , ระดับความสําเรจ คูมือคลังตัวชี้วัด
มาตร านการประเมิน
ตัวชี้วัด ( e se
สําหรับเปนแนวทาง ก.พ.ร., กองแผน, ของการจัดทําคลัง ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
l t l) และ ใหผูบังคับบัญชา
กองการเจาหนาที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล และมีการนําไป
คูมือเพื่อการสราง
และผูป ฏิบัติใชใน
หนวยงานที่
ประยุกตใชเปน
68
ตัวชี้วัดคากลาง
การกําหนด
เกี่ยวของ
รูปธรรม
( - r ) ในการ
เครื่องมือประเมิน
ระยะเวลาดาเนินงาน
การเปครงการ
นตัวชี้วัด
ลาดับ พัฒนาสู
นงาน
วัต ุประสงค
กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ลทีคาดวา ะ ดรับ
2560
2560 2561 2562
2562 2563
2563 2654
2564
( ) ที่คาดหวัง
32
สุมประเมิย่ นนเรี
ความ
ตรวจสอบความ
ขาราชการ
และ ความสํ
ระดับความสํ
าเรจ องค
ผลการประเมิ
ชี้วัดระดับบุคคลนผล
32 แลกเปลี
34
ยนรู และ เพื
่อติดตามกํากับ
หน
วยงาน และ
าเรจของ
ความรู น
-ตัวระบบการประเมิ
สอดคล
องของตั
สอดคลงเคราะห
องของการ บุพนัคคลที
กงานราชการ
ของการสุ
มประเมิน บทเรี
ความสอดคล
สะท
อนความสํ
าเรจ ่มี
ถอดบทเรี
ยน วชี้วัด
และสั
่มผี ลการ การสั
งเคราะห
ยน อง
การปฏิ
บัตริ าชการที
ระดับบุาคเรจการถ
คลและระดั
ถายระดัาเรจของ
บตัวชี้วัด
ที่ไดบรัตับิงการถ
ความสอดคล
และขอเสนอแนะ
ของตั
ของ
ความสํ
าย บ ความสํ
ปฏิ
านในาย
บทเรี
ยนระบบอง
ความสํ
าเรจ และ
ประสิวทชีธิ้วภดั าพ
หนวบยงาน
จากหนวยงานสู
ของตัวนชีผลการ
้วัดระดับ โอกาสพั
ในการถฒ
ายระดั
หน
ระดั
ตัวชี้วัดจากระดับ ระบบประเมิ
นผล
ระดับดีตัเวดชีน้วัด
ประเมิ
นาและบ
- สรวายงาน
งคุณคาใหกับ
บุคคล บัตริ าชการ
บุคคลและระดั
้วัด
หนวยงานสูระดับบุคคล การปฏิ
ปฏิ
บัติราชการ บ
ขตัอวชีเสนอแนะเชิ
ง
หนวยงานและบุคคลที่
หนวยงาน
นโยบาย
ขับเคลื่อนงานไดสําเรจ
33 จัดทําเครื่องมือประมวล เพื่อเปนคลังตัวชี้วัด กรรมการ
33
, ระดับความสําเรจ คูมือคลังตัวชี้วัด
มาตร านการประเมิน
ตัวชี้วัด ( e se
สําหรับเปนแนวทาง ก.พ.ร., กองแผน, ของการจัดทําคลัง ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
l t l) และ ใหผูบังคับบัญชา
กองการเจาหนาที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล และมีการนําไป
ทธศาสตร์
หารกํ
ย พ.ศ.่ 2560 – 2564 : DoH 4.0’sประยุ
HR Strategy
คูมแผนยุ
ือเพื่อการสร
าง การบริและผู
ป ฏิาบลััตงิใคน
ชใน กรมอนามั
หนวยงานที
กตใชเปน
ตัวชี้วัดคากลาง
การกําหนด
เกี่ยวของ
รูปธรรม
( - r ) ในการ
เครื่องมือประเมิน
พัฒนาสูการเปนตัวชี้วัด
( ) ที่คาดหวัง
34
หนวยงาน และ
ความสําเรจของ
องคความรู
- ระบบการประเมินผล
34 แลกเปลีย่ นเรียนรู และ เพื่อติดตามกํากับ
ถอดบทเรียน
และสังเคราะห
บุคคลที่มผี ลการ การสังเคราะห
บทเรียน
การปฏิบัตริ าชการที่มี
ความสําเรจการถาย
ความสําเรจของ
ปฏิบัติงานใน
บทเรียนระบบ
ความสําเรจ และ
ประสิทธิภาพ
ระดับตัวชี้วัดจากระดับ ระบบประเมินผล
ระดับดีเดน
ประเมินผลการ
โอกาสพัฒนาและ
- สรางคุณคาใหกับ
หนวยงานสูระดับบุคคล การปฏิบัตริ าชการ
ปฏิบัติราชการ
ขอเสนอแนะเชิง
หนวยงานและบุคคลที่
นโยบาย
ขับเคลื่อนงานไดสาํ เรจ

สอดคลองของตัวชี้วัด
ระดับบุคคลและระดับ
หนวยงาน

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

รับ ิดช บ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

จากหนวยงานสู
บุคคล

ระดับตัวชี้วัด

รอยละของ
บุคลากรมีการ
จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล และ
ผานการประเมิน
(สุม)
รอยละ 80
80
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ประเดนยุทธ าสตรที 4

- ขาราชการ และ
พนักงานราชการ
2560 –
(ป 2560
2564
2564)
- ลูกจางประจํา
และ พกส. (ป
2561
– 2564)
256
1- 2564)

กําหนดหลักเกณ  และ
แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล
(
ul
De el e t l )

37
37

รองค
อยละ
80
80 
ความรู
บทเรียน
ความสําเรจ และ
โอกาสพัฒนาและ
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย
รอยละ 80
80

กําหนดหลักเกณ  และ อํานวยความเปน
อนุกรรมการ
รอยละความพึง
แนวทางการจัดสรร
ธรรมในการจัดสรร
พอใจของบุคลากร
คาตอบแทนตามผลการ คาตอบแทนใหกับ
ตอระบบ
ทธศาสตร์
หารกําลังคน กรมอนามัย พ.ศ. 2560(ประเมิ
– 2564นจาก
: DoH) 4.0’s HR Strategy
ปฏิบแผนยุ
ัติราชการระดั
บ การบริ
บุคลากร
บุคคล

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู
ทักษะ และสรรถนะ
พอเพียงในการ
ทํางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2563 2564
2654
2560 2561
2561 2562
รับ ิดช บ

- กองการเจาหนาที่
- HR Cluster
- คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กําลังคน

ปรับวัฒนธรรมการทํางาน

สร
างคุณคา และ นผล
- ระบบการประเมิ
อํการปฏิ
านวยความเป
นธรรม
บัตริ าชการที
่มี
ให
กับหน
ประสิ
ทธิภวยงาน
าพ
ปฏิ
- สรบาัตงคุิงานได
ณคามใหี กับ
ประสิ
ทธิภาพและคคลที่
หนวยงานและบุ
ประสิ
ผล สําเรจ
ขับเคลืท่อธินงานได
สรางคุณคา และ
อํานวยความเปนธรรม
ใหกับบุคลากร
คลากร
ปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
คลากรมี
ความรู
บุคลากรมี
ความรู
้ 
ทักษะ และสรรถนะ
พอเพียงในการทํางาน

ลทีคาดวา ะ ดรับ

มาตร านการประเมิน
ระดับบุคคล

คูมือคลังตัวชี้วัด
ระดับบุคคล
และมีการนําไป
ประยุกตใชเปน
69
รูปธรรม

เปาหมาย

หนวยงาน

ในการถายระดับ
ตัวชี้วัด

36
36

ของตัวชี้วัดระดับ
บุคคลและระดับ
หนวยงาน
33 จัดทําเครื่องมือประมวล เพื่อเปนคลังตัวชี้วัด กรรมการ , ระดับความสําเรจ
ตัวชี้วัด ( e se
สําหรับเปนแนวทาง ก.พ.ร., กองแผน, ของการจัดทําคลัง
l t l) และ ใหผูบังคับบัญชา
กองการเจาหนาที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล
คูมือเพื่อการสราง
และผูป ฏิบัติใชใน
หนวยงานที่
ตัวชี้วัดคากลาง
การกําหนด
เกี่ยวของ
( - r ) ในการ
เครื่องมือประเมิน
นาสูการเป
นตัวชี้วัด
ลาดับ พัฒนงาน
ครงการ
วัต ุประสงค
กลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
( ) ที่คาดหวัง
35
หนดหลัย่ กนเรี
เกณยนรู และ
ยละความพึ
ง
 และ เพืเพื่ออํ่อาตินวยความ
ดตามกํากับ อนุหนกรรมการ
วยงาน และ รอความสํ
3534 กําแลกเปลี
าเรจของ
แนวทางการจั
เปและสั
นธรรมในการ
คลากร
ถอดบทเรียนดสรร
งเคราะห
บุคคลที่มผี ลการ พอใจของบุ
การสังเคราะห
คาความสํ
ตอบแทนตามผลการ
สรรคาตอบแทน
ตบทเรี
อระบบ
าเรจการถาย จัดความสํ
เรจของ
ปฏิบัติงานใน
ยนระบบ
ปฏิระดั
บัตบิราชการระดั
บ บ ใหระบบประเมิ
กับหนวยงานนผล
(ประเมิ
ตัวชี้วัดจากระดั
ระดับดีเดน
ประเมินนจาก
ผลการ )
หนหน
วยงาน
วยงานสูระดับบุคคล การปฏิบัตริ าชการ
ปฏิบัติราชการ

หนวยงาน

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

79

80

39
39

จัดทํา และกําหนด
พ ติกรรมพึงประสงค
ของวัฒนธรรมองคกร
(H H) ใหสอดคลอง
กับคานิยมกระทรวง
สาธารณสุข ( O H)

38
38

วัต ุประสงค

หนวยงาน และ
บุคลากรในสังกัด
กรมอนามัย

HR luster,
อนุกรรมการ
ll rs4,
4, กลุม
e er t
กรมอนามัย

กลุมเปาหมาย

รอยละของ
หนวยงานในสังกัด
กรมอนามัยมีการ
ขับเคลื่อนคานิยม
( O H) และ
วัฒนธรรมองคกร
(H H)

ระดับความสําเรจ
ของการกําหนด
พ ติกรรมพึง
พึงประสงค์
ประสงค
ของของ
วัฒนธรรมองคกร
(H H) ที่
สอดคลองกับคานิยม
( O H)

ตัวชี้วัด

รอยละ 80
80

พ ติกรรม
พึงประสงค
ตามคานิยม
O HH H

เปาหมาย
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เพื่อกําหนด
พ ติกรรมพึง
พึงประสงค์
ประสงค
ของของ
วัฒนธรรมองคกร
(H H) ให
สอดคลองกับ
คานิยมกระทรวง
สาธารณสุข
( O H)
สรางกระแสขับเคลื่อน เพื่อใหการ
(
) คานิยม
ขับเคลื่อนคานิยม
( O H) และวัฒนธรรม ( O H) และ
องคกร(H H) สูการ วัฒนธรรมองคกร
ปฏิบัติระดับบุคคล
(H H) ไปสูก าร
ปฏิบัติทุกระดับ

นงาน ครงการ

ลาดับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2654
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2564

เปาประสงค : เพิ่มความสุขและดุลยภาพชีวิตการทํางานใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความผูกพันตอองคกร

ประเด็นยุทธศาสตร์
ี่ 4 : ปรับขวัฒ
นธรรมการท�
างาน
ขในชีวิตการท�าe)งาน (Core value & Culture change)
พัฒทนาความสุ
ในชี
วิตการทํางาน
(C พัreฒนาความสุ
lue Culture

70

- อนุกรรมการ
ll rs44

รับ ิดช บ

บุคลากรกรมอนามัยมี
- อนุกรรมการ
คานิยม O H - H H ll rs44
และปฏิบัตจิ นเปนบรรทัด าน - ศูนยสื่อสาร
( r ) และเกิดเปน
สาธารณะ
วัฒนธรรมองคกร

บุคลากรกรมอนามัยมี
คานิยมองคกรตามที่กรม
และกระทรวงกําหนด

ลทีคาดวา ะ ดรับ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน

กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

41
41

ทบทวน และจัดทํา
จรรยาบรรณ (C e
C u t) กรมอนามัย
ที่สอดคลองกับบริบท
กรมอนามัย และทิศทาง
กระทรวงสาธารณสุข

40
40

วัต ุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะอนุกรรมการ ระดับความสําเรจ
ll r 4
ของการจัดทํา
กองการเจาหนาที่ จรรยาบรรณ
กรมอนามัยที่
สอดคลองกับ
จรรยาบรรณ
กระทรวง
สาธารณสุข
บุคลากรกรม
รอยละของบุคลากร
อนามัย
กรมอนามัยที่ตอบ
แบบสํารวจคุณภาพ
ชีวิตความสุข และ
ความผูกพันตอ
องคกร

กลุมเปาหมาย
คูมือประมวล
จรรยาบรรณ
สําหรับ
บุคลากร
กรมอนามัย
และแนวทาง
การบังคับใช
และปฏิบตั ิ
รอยละ 95
95

เปาหมาย
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เพื่อกําหนดแบบ
แผนของความ
ประพ ติและ
วิจารณญานทาง
ศีลธรรมสําหรับ
ยึดถืออยาง
สอดคลองกับ
คานิยมองคกร
สํารวจ และเ าระวัง
เพื่อจัดทํา านขอมูล
สถานการณคณ
ุ ภาพ
สถานการณความสุข
ชีวิตและความสุข
และความผูกพันของ
(H
eter) และ บุคลากรกรมอนามัย
ความผูกพัน
สําหรับเปนแนวทาง
(
e e t) ของ
ในการพัฒนา
บุคลากรกรมอนามัย

นงาน ครงการ

ลาดับ

71
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2654
2564
รับ ิดช บ

ขอมูลสําหรับหนวยงาน
และกรมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของบุคลากร การ
พัฒนาความสุขในที่ทํางาน
และการสรางความรัก
ความผูกพันตอองคกร

กองการเจาหนาที่

บุคลากรกรมอนามัยมีแบบ - อนุกรรมการ
แผนความประพ ติและ
ll rs44
วิจารณญาณทางศีลธรรม - กองการเจาหนาที่
สําหรับยึดถืออยาง
สอดคลองกับคานิยม
องคกร

ลทีคาดวา ะ ดรับ

แผนยุทธศาสตร์
การบริหารกำาลังคน
กรมอนามัย พ.ศ. 2560-2564

81

82
กลุมเปาหมาย

เพื่อพัฒนาผูบริหาร
ใหเปนผูนําตนแบบ
ในการสราง
บรรยากาศใน
องคกรใหบุคลากร
เกิดความรักและ
ความผูกพัน
ผูบริหาร
หนวยงาน
ระดับตน
ระดับกลาง
ระดับสูง, CHRO

เพื่อใหหนวยงาน
อนุกรรมการ
สามารถจัดทําแผน
ll r 4 และ
เสริมสรางคุณภาพ หนวยงานกรม
ชีวิต ความสุขในที่ อนามัย
ทํางาน (Happy
workplace) และ
การสรางความรัก
ความผูกพันใหกับ
องคกร ( e e t)

วัต ุประสงค
ระดับ 3

เปาหมาย

รอยละของผูร ับการ รอยละ 80
80
อบรม มีสมรรถนะ
ในการสราง
บรรยากาศองคกรให
บุคลากรเกิดความรัก
และความผูกพัน
(
e e t)

รอยละของหนวยงาน
มีแผนเสริมสราง
คุณภาพชีวิต
(H
eter)
และความสุขในที่
ทํางาน(Happy
workplace)

ตัวชี้วัด
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จัดเวทีสื่อสารและระดม
สมองขับเคลื่อนให
หนวยงานจัดทําแผน
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
(H
eter)
ความสุขในที่ทํางาน
(Happy workplace)
และ การสรางความรัก
ความผูกพันใหกับ
องคกร (
e e t)
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ใหมีทักษะในการสราง
บรรยากาศองคกรให
บุคลากรเกิดความรัก
และความผูกพัน
(
e e t)

42
41

43
43

นงาน ครงการ

ลาดับ

72
ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2562 2563
2563 2564
2654
2560 2561
2561 2562

รับ ิดช บ

ผูบริหารของหนวยงานมี
ทักษะใหการนํา และสราง
บรรยากาศองคกรให
บุคลากรเกิดความรัก
ความผูกพัน

- กองการเจาหนาที่

หนวยงานมีแผนการ
อนุกรรมการ ll r
ดําเนินงานในการ
4
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขในที่ทํางาน
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คุณธรรมโดยการบูรณา
การระหวาง ,
O H, C e
C u t,
,
e et
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กลุมเปาหมาย

เปาหมาย

6 หนวยงาน

20
20 คน

รอยละของผูเ ขารวม รอยละ 955
โครงการมีทักษะใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง

ตัวชี้วัด

จํานวนบุคลากร
กรมอนามัยทีไ่ ดรบั
รางวัลตนแบบของ
ความประพ ติ
ตามคานิยมและ
จรรยาบรรณ
เพื่อประกวดผลงาน หนวยงานใน
จํานวนหนวยงานที่
ดานการพัฒนา
สังกัดกรมอนามัย ผานเกณ การ
คุณธรรม จริยธรรม
คัดเลือกเขารับ
และการปองกัน
รางวัลดานคุณธรรม
ปราบปรามการทุจริต
จริยธรรม และการ
กรมอนามัย
ปองกันการทุจริต

เพื่อใหรางวัลคนดีศรี บุคลากรกรม
อนามัยที่เปน
อนามัย
ตนแบบของความ
ประพ ติตามคานิยม
และจรรยาบรรณ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
บุคลากรกรมอนามัย กรมอนามัย
ใหมีอายุยืนยาว
และสุขภาพยอด
ยอดเยี
เยี่ยม ่ยม

วัต ุประสงค
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โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาพ สูการ
เปนผูเกษียณคุณภาพ :
t rt u to Longest
He lt est
Ct e s
คัดเลือกคนดีศรีอนามัย
โดยบูรณาการรวมกับ
การสรางคานิยมองคกร
จรรยาบรรณ ( O H
C r
u t)
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นงาน ครงการ

ลาดับ
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ระยะเวลาดาเนินงาน
2560
2560 2561
2561 2562
2562 2563
2563 2654
2564

หนวยงานผานเกณ การ
คัดเลือกเขารับรางวัลดาน
คุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริต

บุคลากรกรมอนามัยที่เปน
ตนแบบของความประพ ติ
ตามคานิยมและ
จรรยาบรรณ

ตนแบบบุคคลกรมอนามัย
ที่มีทักษะการจัดการ
สุขภาพหลังเกษียณอายุ

ลทีคาดวา ะ ดรับ

-กองการเจ้าหน้าที่

รับ ิดช บ
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3. คำาสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และคณะกรรมการสนับสนุน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม(เพิ่มเติม)
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7. MOPH บูรณาการร่วมกับ HEALTH แปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์

คานิยม กระทรวงสาธารณสุข

วัฒนธรรม กรมอนามัย

พฤติกรรมพึงประสงค
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8. ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำางาน
กลุ่มที่ 9 กลุ่มยุทธศาสตร์กำาลังคน (HR)
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