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กรอบการน าเสนอ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร

แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน

(ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ท่ีรวมพลังสังคมเพื่อ

ประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน

Vision

MissionGoals
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1.
ความม่ันคง

2.
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

4. 
สร้างความ

เสมอภาคและ
เท่าเทียม

5. 
คุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

6.
การบริหาร

จัดการภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ด้านสาธารณสุข
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Excellences

สมุนไพร

การขึ้น
ทะเบียน อย.

P&P
Excellence

Service
Excellence

People
Excellence

Governance
Excellence 4
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)



6

เป้าหมาย
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๑ แผนงาน
๓ โครงการ



HRH 4.0

Innovative health 
workforce

Biomedical Researcher

Skill & Knowledge 
worker

Policy maker & 
Law Advocator

นักควบคุมโรค & นักสร้างสุขภาพ

Expertise & Specialist

นักบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Health Economist

Medical Engineer

นักวิจัยและพัฒนาสมุนไพร



คนดี
แนวทางปฏิบตัิตามจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสขุ (MoPH Code of Conduct)

1. ด ารงตนตามหลัก

ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ตรงต่อเวลา

ใช้เวลาให้คุ้มค่า/

มีประสิทธิภาพ

3. ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ร่วมเป็นหูเป็นตา

ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

5. เป็นตัวอย่างที่

ดี

6. เร่งสร้างสิ่งใหม่

ใส่ใจเรียนรู้

7. เข้าถึง พึ่งได้

ใส่ใจบริการ

8. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

9. รับฟังความเห็นต่าง 

สร้างสัมพันธภาพพ่ีน้อง

ด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน



Training Development Frameworkมีคุณค่า

หมายเหตุ: หลักสูตร 1-12 เรียนทางระบบออนไลนข์อง ส านักงาน ก.พ.

ปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงาน

ช านาญการ
ช านาญงาน

เชี่ยวชาญ/ทักษะพิเศษ
ช านาญการพิเศษ
อาวุโส

อ านวยการ
ต้น/สูง

บริหารต้น/สูง
ทรงคุณวุฒิ

Leadership ManagementPH Knowledge Professional
(มืออาชีพ)

PIRAB/AAIM/6 blocks
level 3

PIRAB/AAIM/ 6 blocks
level 4

PIRAB/AAIM/6 blocks
level 2

PIRAB/AAIM/6 blocks
level 1

ผบต.หรือหลักสูตร
ที่เทียบเท่า

AMP/SEF

ผบก. หรือ OSOF
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

นบส.สธ.หรือ Neg SOF
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

1. (EDP)
2. (APT)

General Management Program (บริหารจัดการ
โดยเขตสุขภาพ) / Online training : 9. Learning 
Organization 8. Generation gap  7. Coaching

วปอ

นบส.กพ.
หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

General Management Program (บริหารจัดการโดยเขต
สุขภาพ)  / Online training:  12. Negotiation  11. 
Change Management  10. Persuasion 

Online training: 6. Relationship 5. Team Building  
4. Presentation Skill 3. Problem Solving  2. Project 
Management  1. Customer Experience

ความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

ความสามารถ
ในการคิด
สร้างสรรค์    

ความสามารถ
ในการเรียนรู้ 

Core Value : MOPH Code of Conduct PMQA CommunicationLanguage Skillบุคลากรทุกคน

+

+

?



มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3มิติที่ 4

มิติที่ 5 สุขภาวะ
องค์กร

27
ตัวชี้วัด

Happy Body

6 ตัวชี้วัด

Happy Soul

5 ตัวชี้วัด

Happy Brain

3 ตัวชี้วัด

Happy Relax

5 ตัวชี้วัด

Happy Family

3 ตัวชี้วัด

Happy Money

4 ตัวชี้วัด

Happy Heart

5 ตัวชี้วัด

Happy Society

6 ตัวชี้วัด

Happy Work Life

32 ตัวชี้วัด

Happinometer

Happy 
Level

Happy Public Organization Index

ต้องรีบ
ปรับปรุ

ง

เพ่ิม
ความใส่

ใจ

ก าลัง
พัฒนา

น่าปลื้ม
ที่สุด

0-48 49-56 57-73 74-100
Success

Administration

Body & MindAtmosphere

Investment

มีความผาสุก
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ความคาดหวังที่มีต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก
จาก
• ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
• หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ
• โรงพยาบาลเอกชน
• มหาวทิยาลัย
• นักศึกษา
• ผู้รับบริการสาธารณสุข
• ประชาชนทั่วไป



วัตถุประสงค์

• เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

• บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มขีีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชพี

เป้าหมาย ๒๐ ปี    บุคลากรด้านสุขภาพมีเพียงพอ และมีความเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

• ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบรหิารจัดการระบบการผลิต และพัฒนาก าลังคน
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๔ ทัง้ ๕ องค์ประกอบ

• รอ้ยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด
13

รับผิดชอบโดย  สถาบนัพระบรมราชชนก
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4. เป้าหมายการปฏิรูป 1 ปี 4 เดือน
Inclusive

Growth
Engine

• Organ transplant
• One Day Surgery/ 

Intermediate care

Long Term 
Care

Smart Citizen
(District 

Health Board)
UCEP/EMS

ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุข

คลินิกหมอ
ครอบครัว

PCC

Service plan
แผนพัฒนา
ระบบบริการ
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รวมพลังสังคม ระบบสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 



Productive
Growth
Engine

อย.
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาต

อุตสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร

Wellness hub
Medical hub

Product hub (Herb)

เขตสุขภาพ
พิเศษ
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รวมพลังสังคม ระบบสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 



Green
Growth
Engine

Green & Clean Hospital

Zero waste product 
management

การคัดแยกและการจัดการขยะ
ภายในปี 2561

959 แห่ง

เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโรคร้อน
17

รวมพลังสังคม ระบบสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ 
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วิสัยทัศน์  

(ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า  สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือชุมชน

พันธกิจ  ผลิต พัฒนาก าลังคน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านสุขภาพ
พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าหมาย?
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์   

๗ เป้าประสงค์  
๑๖ กลยุทธ์
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สถาบันพระบรมราชชนก

• ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

• สถาบันหลักพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ

• สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ

• พัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรฯ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
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โจทย์ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์

• ความต้องการ ก าลังคนด้านสุขภาพ สาขาต่างๆ
 ส าหรับระบบสุขภาพของประเทศ / กระทรวงสาธารณสุข
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)
 สมรรถนะตามวิชาชีพ / คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 คุณสมบัติ – MOPH – Professional in Healthcare 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพ
ของประเทศ
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 ความเข้าใจแนวทางจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนระดับเขต

 ความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเป็นสถาบันหลักด้านการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ

โจทย์ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์

• การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและนอก สธ.
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• องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือการตัดสินใจ
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือจัดการองค์ความรู้
 ชุมชน/ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการผลิต และพัฒนาบุคลากร
 ควบคุมก ากับในการน าระดับและข้อมูลการผลิตและพัฒนา

บุคลากรด้านสุขภาพมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
การผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนอง
และตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ

โจทย์ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์
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• ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน

 Benchmarking ในประเทศ และนานาชาติ

 การพัฒนา และ Engagement ของบุคลากรในสถาบัน

 พัฒนากลไกบริหารจัดการระบบการผลิตและการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรใหม้ีความเป็นเลิศด้านผลิตและพัฒนา
ก าลังคนสุขภาพของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โจทย์ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์



บุคลากรทั้งหมด 421,342 คน

ข้อมูลอัตราก าลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

แพทย์ (7.1%) 30,105 คน 

ทันตแพทย์ (1.7%) 7,091 คน 

เภสัชกร (2.9%) 12,036 คน 

สาขาวิชาชีพอื่น ๆ 210,093 คน

พยาบาล (38.5%) 162,017 คน 

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร

ข้าราชการ (51.5%) 216,829 คน 

ลูกจ้างประจ า (5.7%) 24,068 คน 

พนักงานราชการ (3.2%)13,386 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว (9.8%) 41,303 คน

พนักงานกระทรวง 121,024 คน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (1.1%) 4,732 คน 

(28.7%)

(49.9%)



• ผลิตก าลังคน ตามความต้องการ 
• เขตสุขภาพ ที่สอดคล้องกับการจ้างงาน (เพิ่มเติม/ทดแทน)
• ระบบสุขภาพ (รัฐและเอกชน) รองรับการบริการปฐมภูมิ

(PCC) สังคมผู้สูงอายุ และต่างชาติ
• สมรรถนะผู้จบหลักสูตรฯ จากสถาบัน ท่ีตลาดต้องการ

• สถาบันหลักการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
• พัฒนาด้าน Professional และ Leadership/Management
• ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ก าหนดกรอบการผลิต
และการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมของการผลิต 
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ความท้าทาย



ขอบคุณครับ

Source of graphic : www.freepik.com 26


