
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 55. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม สถานการณ์ปัญหาด้านก าลังคน 

   ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระดับภูมิภาค
ของประเทศ ส่งผลต่อการบริการประชาชนท่ีไม่ครอบคลุม ในขณะท่ีประเทศก าลังปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็น 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี ้

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
1.2 พัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร 
1.3 บริหารบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพื่อสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานให้แก่บุคลากร 
1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้า
และทันต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ 
คือ แบบท่ีเป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น และแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การสอนแนะ(Coaching) และการสอน
งานอย่างใกล้ชิด 

บุคลากร  หมายถึงบุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี ้
1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน   ได้แก่  แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
กร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข  
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ได้แก่ 
  2.1  บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ได้แก่ นักรังสีการแพทย์  
นักกิจกรรมบ าบัด  นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา  นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย   



นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี และแพทย์แผนไทย  
  2.2  บุคลากรอื่น มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ 
นักวิชาการอาหารและยา 
3.  บุคลากรสนับสนุน  (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ   เจ้า
พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ  
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ   
5.บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีบริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หมายถึง จ านวนบุคลากรท้ัง 5 กลุ่มท่ี
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ 2546 มาตรา 47  เทียบกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนบริหารอัตราก าลังของเขตสุขภาพ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ให้บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ/เขตบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล จังหวัด/เขตบริการสุขภาพ/ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์/กลุ่มบริหารงานบุคคล/สถาบัน

พระบรมราชชนก 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาในปีท่ีวัดผล 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนบุคลากรเป้าหมายท่ีก าหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 3 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 60 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 85ของเป้าหมาย 

 



 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 60 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 90ของเป้าหมาย 

 

 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 60 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 95ของเป้าหมาย 

 

 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 60 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 100ของเป้าหมาย 

 

 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเกณฑ์ และค านวนตามสูตรท่ีก าหนด 
เอกสารสนับสนุน :  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
77 ร้อยละ 50 50 60 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางอริยา สุขล้ิม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. นางสาวอลิสา ศิริเวชสุนทร   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
3. นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901818 โทรศัพท์มือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร :    E-mail : Catypakdee@gmail.com 
4. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901809 โทรศัพท์มือถือ : 089-7830535 



    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 
สถาบันพระบรมราชชนก 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สถาบันพระบรมราชชนก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901818 โทรศัพท์มือถือ : 081-6499395 
   โทรสาร :    E-mail : Catypakdee@gmail.com 
2. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901809 โทรศัพท์มือถือ : 089-7830535 
    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 


