
 
แผนการด าเนินงานตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2563 – 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

................................................................ 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ก าลังคนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยยึดหลักบริหารด้วย 
“คนส าราญ งานส าเร็จ” โดยเชื่อมโยงแนวทางการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แผลกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HR Scorecard) ปี 2563 – 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Quality of Work Life and Happiness) ปี2561 – 2564 รวมทั้งค่านิยมองค์กร 
(Core Value) ส.บ.ส. : สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี และสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน 
ก.พ. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน (Quality of Work 
Life) หลักแนวคิด Happy Workplace 8 ประการ จึงก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพควบคู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้านการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 3 ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม 
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจรวมถึงแรงจูงในการปฏิบัติงาน 



2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ด ี

 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้บุคลากรมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคี 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด้านการเงิน
ให้กับบุคลากร  

 
  

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 มีความสุข มีขวัญก าลังใจในการท างาน  มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  2. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 มีความภาคภูมิใจในการรับราชการและบริการ
ประชาชน 

  3. ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี 

  4. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  และเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2564) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรต่อไป 

..........................................................................................................................  



แผนพัฒนาบุคลากร ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 พ.ศ.2563 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานและ
อ านวยความสะดวกให้
บุคลากรท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ มีบรรยากาศที่
ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท างาน และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนครั้งหรือจ านวน
กิจกรรมในการจัดระเบียบ
สถานที่ท างาน 

กิจกรรม 5 ส.เพ่ือจัดระเบียบ
สถานที่ท างาน  

 

√ √ - ทุกกลุ่มงานฯ 

ร้อยละของหน่วยงานใน
การจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีให้
ทันสมัยภายในส านักงาน 

การจัดหา ปรับปรุงเครื่อง
อุปกรณ์ในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ท างาน 

 

√ √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเกิดการ
พัฒนาระบบและวิธีการ
ท างาน เพ่ือให้บุคลากร

จัดระบบและวิธีการ
ท างานที่เหมาะสมและ
ชัดเจน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ

ร้อยละของกลุ่มงานที่มี
การจัดท าคู่มือหรือ
แนวทางข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

 

√ √ - ทุกกลุ่มงานฯ 



สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประสิทธิผลในการท างาน ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 

 √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงานด าเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักคุณธรรม เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

มีหลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) 

 √ - 

 

กลุม่บริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

 

ระดับความส าเร็จของการ
น าแผนทางเดินสายอาชีพ
มาใช้ 

การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) 

 √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงานด าเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพ
ที่ด ี

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถดูแล ป้องกัน 
และรักษาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 

2. บุคลากรมีความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการความเครียดของ
ตนเองและครอบครัว 

3. บุคลากรและครอบครัว
มีสุขภาพที่ดี สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจ
ระดับดีข้ึนไป 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  

√ √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 

กิจกรรมออกก าลังกายทุกวัน
พุธ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง 

√ √  กลุ่มสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี รวมทั้งความภาคภูมิใจในองค์กร 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานให้บุคลากร
มีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการท างาน
ร่วมกัน 

หน่วยงานมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและ
เสริมสร้างให้บุคลากร
เชื่อถือและไว้วางใจในการ
ท างานร่วมกัน 

 

ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ในศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1 ร่วมกันแต่ง
กายตามที่ก าหนด 

การแต่งการในชุดเครื่องแบบ
ราชการในวันจันทร์ 

√ √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

การแต่งกายในชุดกีฬาในวัน
พุธ 

√ √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง
ในวันศุกร์ 

√ √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม
บุคลากรให้มีจิต
สาธารณะ มีความรัก 
และความสามัคคีภายใน
องค์กร 

บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคีและร่วมมือกัน
ท างานมากข้ึน 

ร้อยละ 60 ของบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 

 

√ √  ทุกกลุ่มงานฯ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้มาใช้บริการของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
1 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1 ผ่านเว็บ
ไซด์หน่วยงาน 

√ √  ทุกกลุ่มงานฯ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 

กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการออมและ
การบริหารจัดการด้าน
การเงินให้กับบุคลากร 

1. บุคลากรมีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการด้าน
การเงินและการออม 

 

2. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับ
การเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการออม 

กิจกรรมให้ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือความรู้จาก
สถาบันการเงิน 

 

 √ - กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 √  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

 


