
แผนการดำเนินงานตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

....................................................................... 
                   ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กำลังคนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข โดยยึดหลักบริหารดว้ย 
“คนสำราย งานสำเร็จ” โดยเชื่อมโยงแนวทางการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หนว่ยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ (HR Scorecard) ปี 2563-266 ร่วมทั้งค่านิยมองค์กร (Core Value) 
ส.บ.ส. : สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ใน
ทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  และพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมิบาล  
  ดังนั้น ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาชีวิต 
โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชพลเรือนสามัญของสำนักงาน ก.พ. ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกลยุทธ์ด้ านการบริหารบุคคล (HR 
Scorecard) มิติ ที่ 5 คุณภาพชีวิต และความสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Quality of Work Life) หลักแนวคิด 
Happy Workplace 8 ประการ จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพควบคู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริกาสรสุขภาพท่ี 3 ดังนี้ 
   

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.การพัฒนาชีวิตด้านการ
ทำงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้
บุคคลากรทำงานอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้บุคคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3 ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักคุณธรรมเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้บุคคลากรมี
ความเชื่อถือ และไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความ
สามัคคี 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้กับบุคลากร 

 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 มีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
2. บุคลากรศนูย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 มีความภาคภูมิใจ 
3. ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
4. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ 

ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 (พ.ศ.
2565) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ต่อไป 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการทำงาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นพลังท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1                    
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทำงานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทำงาน และอำนวยความ
สะดวกให้บุคคลากรทำงาน
อย่างมีคุณภาพ 

 

 ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้
ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ/มีบรรยากาศที่
ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

จำนวนครั้ง ในการ
จัดระเบียบสถานที่
ทำงาน 

กิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและ
วิธีการทำงานเพื่อให้
บุคคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 

จัดระบบ และวิธีการ
ทำงานที่เหมาะสมและ
ชัดเจน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ร้อยละของกลุ่มงาน
ที่มีการจัดทำคู่มือ
หรือแนวทาง 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 ดำเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
คุณธรรมเพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจรวมถึงแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

เพ่ือเชิดชูเกียรติสร้าง
กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

มีบุคลากรได้รับการ
เชิดชูจากหน่วยงาน
อย่างน้อย 1 คน 
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม ประกวด
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 
 
 

 



แผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 พ.ศ. 2565 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1.บุคลากรมีความรู้
ความสามารถดูแลป้องกัน 
และรักษาสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
2. บุคลากรมีความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการความเครียดของ
ตนเองและครอบครัว 
3.บุคลากรและครอบครัว
มีสุขภาพทีดีสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

จำนวนเจ้าหน้าที่ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 

จำนวนเจ้าหน้าที่ใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมออกกำลังกาย 
แข่งขันกีฬาประจำปี 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 



3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี รวมทั้งความภาคภูมิใจในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม
ให้บุคคลากรมีความเชื่อถือ 
และไว้วางใจในการทำงาน
ร่วมกัน 

หน่วยงานมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและ
เสริมสร้างให้บุคลากร
เชื่อถือและไว้วางใจในการ
ทำงานร่วมกัน 
 

จำนวนเจ้าหน้าที่
ร่วมกันแต่งกาย
ตามท่ีกำหนด 

การแต่งกายชุดเครื่องแบบ
ราชการในวันจันทร์ 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 

การแต่งกายวันพุธ ชุด To be 
Munber one                    
วันศุกร์ ชุดผ้าไทย 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมบุคลากร
ให้มีจิตสาธารณะ มีความรัก
และความสามัคคี 

บุคลากรมีความรักความ
สามัคคี และร่วมมือกัน
ทำงานมากข้ึน 

จำนวนเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม 5 ส 
 

กิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 

เจ้าหน้าที่ทุกคน
ร่วมกิจกรรม เพื่อ
สุขภาพและส่งเสริม
ความสามัคคี 

การแข่งขันกีฬาประจำปี ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 



4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความั่นคงด้านเศรษฐกิจและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการออมและ
การบริหารจัดการด้าน
การเงินให้กับบุคลากร 

บุคลากรมความรู้ความ
เข้าใจและดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปีงบประมาณ 
2565 

- ทุกกลุ่มฯ 
 

       


